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Pontevedra perde un deputado

no Congreso e Galiza conta xa con
tres escanos menos que en 1977

(Páx. 2 e 3) 1,75 euros

O FEITO DE QUE OS EMIGRANTES POIDAN EXERCER
o seu voto en Galiza, mentres que a asignación de escanos á nosa
comunidade se realiza en virtude, non do censo electoral, senón do
censo de habitantes, no cal os emigrantes non computan, lonxe de
representar unha irregularidade menor ou un particularismo formal,
supón en realidade unha vulneración grave das regras democráti-
cas. Os emigrantes votan pero non son cidadáns de Galiza. Os me-
nores de 18 anos son cidadáns pero non votan. En virtude desta ar-
bitrariedade normativa, Galiza viu multiplicar nos últimos anos a
bolsa de sufraxios procedente da emigración, ao tempo que perdeu
tres escanos no Congreso desde 1977. A situación resulta tan es-
perpéntica que na provincia de Ourense, por exemplo, o censo elec-
toral supera o censo de habitantes. Realizando unha lectura política
desta situación é fácil deducir que o voto emigrante engrosa as bol-
sas do PP, que maioritariamente o controla a partir das embaixadas,
mentres que a redución do número de escanos diminúe as posibili-
dades das forzas minoritarias, como se poderá ver en marzo na pro-
vincia de Pontevedra, que vén de perder o seu oitavo representan-
te. Con renartería leguleia, o PP forza o sistema proporcional, con-
sagrado pola Constitución, até aproximalo subrepticiamente a un
sistema tendencialmente maioritario. O PP ten votos suficientes sen
recorrer a armas dubidosas. Cabe pedirlles a todos os partidos unha
reflexión ao respecto e unha adecuación da norma electoral que evi-
te arbitrariedades, as cales ademais ofrecen unha lamentábel imaxe
democrática de Galiza no marco da UE.♦

ÁMOTE
XOSÉ CARLOS CANEIRO

Unha prosa envolvente,
atenta aos sentimentos e de forte
poder evocador. Ámote é unha
novela de amor cun protagonista
inesquecible que se fai
omnipresente, mesmo veraz.
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Revolta na
Estrada contra a
suba da
contribución

(Páx. 11)

Cacharro
ameza os
maxistrados
do supremo

(Páx. 17)

Os vellos rockeiros, estrelas do Xacobeo
(Páx. 13)



“Esta decisión vai afectarlle ao
PSdG-PSOE e sobre todo ao BNG,
posto que desaparece o único esca-
no que podería estar en disputa e
que posíbelmente fose para os na-
cionalistas”, explica o experto en
Procesos Electorais da Universida-
de de Santiago, Xosé Manuel Rive-
ra Otero. Pontevedra gañou entre
xaneiro do 2000 e xaneiro do 2002
7.313 habitantes. Unha suba infe-
rior á da media estatal. A provincia
conta con 759.260 electores resi-
dentes e con 81.956 no estranxeiro.
Convértese deste xeito na terceira
provincia con votantes residentes
no estranxeiro, tras Madrid
(138.192) e A Coruña (103.039). 

En total, hai 282.963 galegos
vivindo fóra, sendo a Comunida-
de con maior número de emi-
grantes e duplicando a Madrid
que é a seguinte. Estes cidadáns
teñen dereito a voto, pero non
contan a efectos de facer o repar-
to de escanos. Isto débese a que
o reparto non se fai en función
do censo electoral, senón dos da-
tos de poboación recollidos polo
Instituto Nacional de Estadística
(INE). Nestes datos non apare-
cen os emigrantes. Deste xeito,
danse paradoxos como que a
provincia de Ourense ten un cen-
so electoral superior ao censo de
poboación, sendo o primeiro de
352.820 e o segundo 338.446. 

“Estes datos amosan que
existe dende o comezo da demo-
cracia unha perda de peso políti-
co considerábel de Galicia den-
tro do Estado. Pero o peor é que
non hai visos de que esta tenden-
cia se vaia subsanando, senón
que máis ben se vai ir agudizan-
do. Podemos falar dunha morte
lenta de Galicia no conxunto de
España”, afirma o profesor Rive-
ra Otero. Nestes momentos, as
comunidades de Madrid, Catalu-
ña e Andalucía concentran case o
40% da representación no Con-

greso. Galicia pasou nestes 25
anos de ter 27 deputados en 1977
a contar con 24 a partir de marzo
do 2000, ou o que é o mesmo,
pasou do 7,8% a un 6,8%. Esta
perda de peso político vai inti-
mamente ligada a unha perda de
poboación progresiva dende me-
diados dos anos setenta. Espe-
cialmente se se ten en conta que
a media estatal foi aumentando.
Deste xeito, Galicia pasou de re-
presentar case un 10% da poboa-
ción española en 1975, para ser o
6,5% do total. Ademais, esta
merma demográfica tende a agu-
dizarse debido á alta porcentaxe
de poboación que supera os 65
anos.

Os expertos aseguran que a
perda de representación ten as

súas bases no empeoramento
económico e social dos últimos
anos. “O problema de perda de
peso político está derivado do
escaso dinamismo económico e
social que ten Galicia. Hai que
empezar a cuestionarse en serio
que se a nosa mocidade marcha a

traballar de albanel a Canarias é
porque alí atopan recursos e aquí
non. A poboación marcha alí on-
de a economía é dinámica. Logo
de marchar, eses emigrantes non
contan á hora de facer o reparto
de escanos. Galicia leva estanca-
da e en retroceso máis de 15

anos. Os galegos deberían empe-
zar a ver que existe un país dis-
tinto máis aló da propaganda do
Goberno”, afirma Xosé Manuel
Rivera. “Galicia ten que afrontar
unha dobre crise demográfica e
polo tanto económica. A das zo-
nas do interior con respecto á
costa. E a do total de Galicia con
respecto ao Estado. Este é o reto
máis urxente que temos”, con-
clúe este profesor da USC.

Un deputado en disputa

O sistema electoral no conxunto
do Estado está rexido pola cha-
mada Lei Orgánica 5/1985 do
Réxime Electoral Xeral. Neta lei
recóllese que o sistema utilizado
para o reparto de escanos é da
chamada Lei D,Hont. A fórmula
consiste en que todos os partidos
que logran unha representación
do 3% entran no reparto de esca-
nos. Esta lei está pensada para
que o partido máis votado obteña
unha sobrerrepresentación e ten-
dan a desaparecer as opcións mi-
noritarias. Foi implantada no Es-
tado porque tras a Transición
apareceron multitude de partidos
e con esta lei favoreceuse a fu-
sión ou coalición dos mesmos. 

Nas últimas eleccións xerais,
no ano 2000, o PP obtivo na pro-
vincia de Pontevedra 284.955 vo-
tos. Para o PSdG-PSOE foron
122.000 votos. O BNG acadou
104.453 apoios. Deste xeito, cin-
co deputados representaron ao PP,
dous aos socialistas e un aos na-
cionalistas. “O deputado que bai-
lou foi o quinto do PP, que cuns
cantos apoios máis podería ter pa-
sado facilmente aos nacionalistas.
Deste xeito, o reparto vai ser máis
complicado e vai prexudicar ao
BNG posto que moito vai ter que
subir para poder acadar un segun-
do deputado provincial”, afirma
Xosé Manuel Rivera.♦
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Galicia perde o terceiro deputado dende 1977

Os emigrantes votan pero non contan
na atribución de escanos

RUBÉN VALVERDE

Tres deputados perdidos dende o comezo da democracia. Este é o saldo que presenta Galicia tras
a última revisión do censo feita pola Xunta Electoral Central (XEC). A partir dos datos facilitados
polo INE, a XEC acordou que a circunscrición de Pontevedra pase a estar representada con sete
deputados na vindeira lexislatura. Até uns días antes de coñecerse a decisión, todos os medios es-
peculaban con que Pontevedra gañaría un escano, a costa da mingua demográfica de Asturias.

Resultados en Pontevedra nas eleccións ao Congreso do ano 2000

Partido Votos Deputados

PP 284.955 Mariano Raxoi, Carlos Mantilla,
Ana Pastor, Xosé Manuel
Chapela e Xosé Rivas Fontán.

PSdG-PSOE 122.834 Guillerme Hernández e
Ana Belén Vázquez.

BNG 104.453 Guillerme Vázquez.

PACO VILABARROS

A provincia de Ourense ten un
censo electoral superior ao censo

de poboación.
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REACCIÓNS POLÍTICAS

Datos de converxencia entre Galicia e o Estado español

Galicia Estado español

Poboación 2.737.370 41.837.894
Participación de Galicia 6,5 100
Taxa de Actividade 53,44 55,31
Taxa de Paro 12,35 11,17
PIB 2002 (millóns de euros) 36.840,7 693.925
Variación do PIB 2001-2002 1,9 2,3
Participación PIB Galicia-Estado 5,3 100
PIB per cápita 78,9 100
Renda dispoñíbel bruta 85,5 100
PIB per cápita con respecto á UE 66,0 84,0
Dispoñibilidade de acceso a internet no fogar 12,3 17,4
Fogares con ordenador 23,5 28,9
Conexións con banda ancha 2,3 3,9
Gastos internos en I+D 0,70 0,9
Investigadores (por 1.000 activos) 3,48 4,38
Gastos en Innovación (% PIB) 1,26 1,67
Empresas galegas 6,1 100

Datos do Ministerio de Economía e Facenda, INE e IGE.

A perda de peso político dentro
do Estado vai parella á falta de
converxencia económica. Un dos
mellores indicadores é a perda
poboacional dende 1975. Pasou
de ter naquel ano 2.749.323 habi-
tantes a contar na actualidade con
2.737.370. Ao comezo da etapa
autonómica, no ano 1981, Galicia
contaba con 2.811.912 habitan-
tes. No ano 1980 Galicia contaba
co 55.000 parados. Na actualida-
de a cifra aumentou a 157.000,
malia o descenso poboacional e o
envellecemento, o cal sitúa a me-
nos galegos en idade de traballar.

A taxa de paro actual é do
13,3%, mentres que no conxun-

to do Estado descende até o
11,17%, segundo o INE. No
Norte de Portugal a taxa é de
tan só o 3%. Os datos facilita-
dos polo Ministerio de Econo-
mía e Facenda indican que o
PIB galego medrou un
1,9%,mentres que o español fí-
xoo en torno a un 2,3%. Esta
falta de converxencia provoca
que o PIB per cápita no 2002
fose do 78,9% do total do Esta-
do. A renda dispoñíbel dos gale-
gos supón o 85% da media es-
pañola e un 66% da europea. O
gasto en I+D en Galicia é do
0,7% do noso PIB, mentres que
a media estatal é do 0,96.♦

Na tradicional mensaxe de fin
de ano, o presidente da Xun-
ta, Manuel Fraga, centrou o
seu discurso “no avance que
experimentou Galicia nos úl-
timos anos, rachando co atra-
so e a marxinación. Pero
acorde cos principios que es-
tablece a Constitución e o Es-
tatuto, que garanten a unidade
e a convivencia entre os po-
bos de España”. Manuel Fra-
ga asegurou que seguindo es-
ta liña, “seguiremos avanzan-
do. Fronte ás propostas irres-
ponsábeis dalgúns, nos apos-
tamos polo camiño dunha Ga-
licia moi galega e moi espa-
ñola, moi europea, moi ibero-
americana e mesmo univer-
sal... Unha Galicia solidaria e
plenamente integrada no Es-
tado das Autonomías”. 

O presidente do executi-
vo fixo fincapé en que “o ga-
leguismo que comparten a
meirande parte dos cidadáns
non é excluínte. Nós non
precisamos rexeitar a nin-
guén para sentírmonos máis
galegos. Pensamos que a Ga-
licia forte, desenvolvida e

aberta que arelamos é com-
patíbel cunha España unida”.
Por último, Manuel Fraga
avogou por “defender os me-
canismos de solidariedade
interterritorial que recolle a
Constitución, como un dos
alicerces da patria común, e
rexeitou as tentativas de cre-
bar o marco solidario que fi-
xemos entre todos”.♦

Fraga afirma que ‘Galicia
se desenvolveu grazas a
un galeguismo non excluínte’

Galicia afástase
da converxencia económica
con España

Para Rafael Louzán, “o proble-
ma deriva do feito de que a Lei
electoral estipula que o reparto
dos deputados no Congreso de-
be facerse segundo as cifras do
padrón que inclúe os estranxei-
ros empadroados en España e
exclúe aos emigrantes”. O se-
cretario do PP pontevedrés ase-
gura que “na lei hai unha contra-
dición pois, dunha banda, o pa-
drón inclúe aos estranxeiros re-
sidentes en España, que non po-
den votar. Doutra banda, exclúe
aos nosos emigrantes noutros
países, que poden votar e ser eli-
xidos deputados”.

Louzán, “confía en que poi-
da prosperar a petición feita po-
lo presidente do Consello xeral
da Emigración e militante do
PP, Xosé Manuel Castelao, no
Parlamento Galego para que se

aplique o modelo hoxe vixente
en Italia. Este modelo crea un-

ha circunscrición electoral es-
pecífica para os españois no ex-
terior, que elixen os seus pro-
pios representantes”. De todos
os xeitos, Louzán afirma que “o
PP confía en conservar os seus
actuais cinco deputados no Par-
lamento”. Uns deputados que
van ser necesarios para manter
a maioría absoluta posto que o
PP prevé unha baixada en Astu-
rias, Sevilla e Cáceres -circuns-
cricións que tamén perden un
deputado-. Tamén supoñen que
descenderán en Madrid, Xirona
e As Palmas -que aumentan a
súa representación, pero que
seguramente vaian a mans so-
cialistas-. En Aragón, especial-
mente en Zaragoza e Huesca, o
PP teme tamén mermar a súa
presencia debido ao Plan Hi-
drolóxico.♦

Francisco Jorquera afirma que “o
incremento poboacional de Pon-
tevedra foi inferior ao doutros lu-
gares do Estado. É un síntoma da
crise demográfica que vive o pa-
ís. A situación demográfica é re-
gresiva e este proceso é moito
máis acusado nas provincias do
interior. Esta crise ten que ver
coa imposibilidade dos galegos
para desenvolver o seu proxecto
vital. Non hai posibilidades de
traballo estábel e de calidade.
Con isto, a xente nova decide op-
tar por non formar unha familia”. 

Para Jorquera existe un segun-
do problema que é “unha lei elec-
toral lesiva para os intereses de
Galicia. Non entendemos que o
censo electoral non sexa o que
configure o reparto de escanos e
que pola contra este saia do pa-
drón. Deste xeito, compútase un
dobre ataque aos nosos intereses.
Por un lado, impídeselle a repre-
sentación aos emigrantes a pesar
de ter dereito a voto. Por outro la-
do inclúese no reparto de escanos
a poboación menor de 18 anos

malia non ter dereito a voto. Como
é sabido a poboación menor de 18
anos está en regresión en Galicia.
Por iso este sistema fai que cada
vez teñamos menos peso político
no conxunto do Estado”.♦

Francisco Jorquera, Coordinador da Executiva do BNG

‘Os emigrantes deben contar
á hora de estabelecer a representación política’

Rafael Louzán, Presidente do PP de Pontevedra

‘Manteremos os resultados actuais’

“A merma de representación en
Pontevedra é unha mala noti-
cia. É un indicador moi claro de
que as cousas en Galicia non
van tal e como afirma o presi-
dente da Xunta. Hai que rela-
cionar a desaparición dun depu-
tado coa actividade económica.
O que amosan estes datos é que
o futuro do noso país corre ca-
da vez máis perigo e que o mo-
delo de goberno de Manuel
Fraga é o responsábel desta si-
tuación”, afirma Antón Louro. 

Para o secretario de organi-

zación dos socialistas galegos,
“que Pontevedra perda un depu-
tado non é un indicador de que
Galicia perda peso político. A
perda de peso político ten que
ver coa capacidade de ser e se-
guir sendo de Galicia, co dina-
mismo social”. Segundo Antón
Louro, “existe a necesidade de
que as forzas políticas progre-
sistas artellemos unha alternati-
va ao goberno acabado que te-
mos na actualidade. Só así po-
deremos reconducir a situación
de Galicia”.♦

Movemento de poboación en Galicia no ano 2002

Nacementos Defuncións Saldo Vexetativo Matrimonios

A Coruña 7.821 10.723 -2.902 4.784
Lugo 1.905 4.836 -2.931 1.154
Ourense 1.812 4.361 -2.549 1.210
Pontevedra 7.678 8.089 -411 4.134

Galicia 19.216 28.009 -8.793 11.291

Fonte: IGE, INE.

Antón Louro, secretario de organización do PSdeG-PSOE

‘As forzas progresistas temos
que buscar unha alternativa ao estancamento de Galicia’

‘Impídeselle
a representación
aos emigrantes
a pesar de ter
dereito a voto”



HIPÓTESE. Cun imperdíbel parece difícil
loitar contra a violencia. Sen embargo,
eu estou disposta a demostrar cientifi-

camente (como ten que ser) que si se pode. 
MATERIAIS E MÉTODOS. Este estudo é o re-

sultado de 28 anos de experimentación e de
longos períodos de mirarlles aos ollos a mulle-
res coas pernas queimadas, mutiladas, casadas
con doce anos, que tiveron que fuxir da súa ci-
dade, condenadas a viviren co seu agresor, etc.
Aínda que contamos con moito material alleo,
preferimos utilizar máis que nada o do noso
propio laboratorio, por respecto á intimidade.

ESTUDIOS DE CASO. A nosa premisa inicial
inclúe unha violencia. Non unha violencia cal-
quera, senón unha violencia sistemática, pla-
nificada, organizada, aceptada, agochada, asu-
mida. Unha violencia que está moito antes ca
unha labazada, ca unha puñalada, ca unha
morte. Unha violencia que vai impresa nas
formas do teu corpo. Agora poñámola nalgún
lugar, para ver
cómo reacciona.

EXPERIMEN-
TO 1. A primeira
vez que subín a un
tren na India, un
tren urbano en
Mumbai, fun no
vagón das mulle-
res. Eu non enten-
día por que me
miraban con cara
de pena. Com-
prendino máis
adiante, sentada á
porta dunha casa
en Vyasagondana-
halli, cando a mi-
ña amiga Gan-
gamma finalmen-
te me explicou
que as mulleres
me miraban así
porque levaba o
pelo rapado e ía
sen pendentes
(dúas casualidades). Segundo os seus códigos,
unha viúva. Á miña idade (tiña dezaoito anos) e
xa viúva. De aí a pena. Estar, á miña idade, xa
fóra da sociedade, desamparada. A miña familia
non me aceptaría de volta. Era un ben danado. 

EXPERIMENTOS 2 E 3. A segunda vez que
subín ao tren urbano en Mumbai fun no va-
gón dos homes. Nunca imaxinei que tantas
mans puidesen tocarme e tantos penes erec-
tos fregárense contra min. Quería vomitar a
experiencia pero seguramente tamén me to-
casen o estómago, non puiden deitala até
moito despois. Nin sequera en palabras.

Logo foi nun autobús. Eu miraba pola

ventá. Ben sentada. Ben vestida co meu sari,
o traxe das decentes. El sabíaas todas. Soubo
como tocarme un peito sen que ninguén o vi-
se. Revireime para darlle unha labazada. Co
rabo do ollo vin un bus cheo de homes. Só
había outra muller. Sen voz. Non sabía o
idioma. Máis que medo tiven furia. Foron ca-
tro horas de suplicio. Cando baixei do bus
mordeume un can. Pero esa foi unha violen-
cia moito menor, malia á cicatriz que aínda
me dura nun brazo. Debeu de ver a miña ira. 

A partir de aí, cada vez que monto nun
bus e vexo unha muller soa non lle quito ollo.
Agora, nos buses hai asentos reservados para
mulleres. Igual que hai avisos de non saír po-
las noites, nin soas, nin por certos lugares,
nin levar minisaias, nin dicir pío porque la
maté porque era mía. Golda Meir dixo que
sería máis eficaz prohibirlles aos homes saír
de noite ou andar por lugares solitarios pois
as mulleres non aproveitan esas circunstan-
cias para cometeren agresións.  Pero a propia
violencia comeza coa ausencia desa lóxica.

EXPERIMENTO 4 (NUNHA SERIE ALEATO-
RIA). Moito antes de todos eses buses e trens,
a min xa me tocaban o cu pola rúa. En Lugo,

cando era case adolescente, na Troco de Vi-
lalba. Tamén me deixaron morados unhas
mans que xuraban que me querían. Houbo
unha parte da miña vida, na que só quería sa-
ír do inferno. E por suposto aínda pola rúa me
seguen chamando tetuda os poetas de barrio
habituais aos que pola noite soño con lles cor-
tar a lingua, só que me lembra demasiado ao
que os colonizadores fixeron coas escravas e
os escravos, e entón regreso á cordura.

EXPERIMENTO 5. Hai uns meses que volvín
de Etiopía. E neses catro meses aínda non che-
guei a facer un cálculo alzado das mulleres que
puideron ser mutiladas nese tempo. Sei que se-
ría relevante para un experimento científico así.
Tamén sei que falei cara a cara con outras mu-
lleres que non mutilan as súas fillas. Que non
saben nada do resto do mundo, que viven na
montaña. E aínda así ven claro coma a auga
que non poden quitarlles un anaco do que son. 

Este experimento compleméntase cunha boa
liposucción ou operación de estética. Sabemos
que esta é unha teoría pouco entendida nos cír-
culos occidentais pero a fin de contas, segundo
os nosos resultados, poñer ou quitar, mutilar o
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Volveron Simon e
Garfunkel, tamén os
Pecos. E tal como van
os inquéritos xa hai
quen pide que tornen
Felipe e Guerra.

Carrefour novo en
Vigo. Grande éxito de
público. Chove
dentro. A obra foi
demasiado apurada.
A dirección coloca
unha árbore de nadal
por baixo de cada
pingueira.

En Reis, o híper
informa: se encontra
algún xoguete máis
barato noutro lugar,
díganolo e nós
darémosllo gratis.
Alguén atopa un.
Lévao. No híper din
que se lles esgotaron
as existencias dese
modelo.

A TVG segue o
meteorito. Cobertura
informativa completa.
Conexións en directo
na Fonsagrada.
Medios a mazo. Os
que non houbo co
meteorito anterior, o
Prestige.

Hai cen anos os
abastecementos das
cidades eran un
problema. Naceron
as prazas de abastos.
Produtos frescos e
naturais. Hoxe
gáñanlle os súper,
híper ou grandes
superficies, con
produtos conxelados
e imperecedeiros.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cun imperdíbel 
MARÍA REIMÓNDEZ

A violencia contra as mulleres é unha das grandes epidemias do
mundo. A autora pescuda na dificultade de facerse respectar nun
mundo que acocha e asedia permanentemente o xénero feminino.

‘Poñer
ou quitar,
mutilar o
clítoris ou
engadir

unhas tetas,
a fin de contas,
leva ao mesmo:
a ser aceptadas

no patrón
que nos

corresponde”

Cartas

Correxindo unha
lembranza de Borobó

Aínda que pasou tempo quería
puntualizar un artigo sobre Ulpia-
no Villanueva de Borobó, a quen
lembro como amigo nos anos cua-
renta. Os feitos reais son como re-
lato agora. En 1947 tratei de irme
de España a Portugal e, coa axuda
do Cónsul de Inglaterra na Coru-
ña, embarquei no iate dun artista
pintor inglés –Vladimir Descalof–
que se dirixía cara Lisboa.

Chegando á altura do cabo
Montador estralou unha tempes-
tade ue estivo a piques de nos fa-
cer naufragar. O capitán, que era
un galego contratado na Coruña,
manobrou con habelenza e levou-
nos ao porto de vigo. Alguén
–nunca souben quen– debeu de-
nunciarme e apresentáronse no
iate uns mariñeiros acompañados
dun oficial da Marina. Identificá-
ronme e leváronme ao cárcere da
rúa do Príncipe. Ao entrar na ca-
dea vin por primeira vez a Ulpia-

no Villanueva, a quen acusaban
falsamente de contribuír ao Soco-
rro Roxo Internacional.

Estiven alí case tres meses ata
que me liberaron e volvín á Coru-
ña. En abril do ano seguinte,
1948, funme a Madrid e de alí a
Donostia, onde meu irmán, César
Flores, mercé a un amigo, con-
tactamos a dous vascos que nos fi-
xeron atravesar a raia e chegar a
Franza. Unha vez alí pasaron moi-
tos anos e nunca pasou pola miña
cabeza voltar a España. A miña vi-
da transcurriu entre París e Xene-
bra, onde ás veces viña Pérez Vi-
llamil a ver ao seu fillo Pérez Oia,
amigo e colega meu na ONU.

Atá hoxe nunca volvín a San-
tiago, nin fun bedel no Hotel
Compostela, nin fun detido por
ningún policía, nin tiña carné
con nomes de liberais de Santia-
go. Daquela o que segue no rela-
to de Borobó é pura lenda. Atá
que morreu Franco non voltei
definitivamente a España.♦

XAVIER FLORES
(MADRID)

A lucidez de Rivas
A lucidez lúdica de Manuel Rivas:
Un país a medias chega a México
pola senda dos monarcas: o meu ir-
mán Xerardo e súa muller Esperan-
za cun canto celta no peto: Brath.

(Entrementres, no medio dis-
to, quen foi o medio cabrón que
baleirou a media botella?)

O canto galego que depara a
felicidade a través deste poema;
el juego lleva al sacrificio –Oc-
tavio Paz–, mais salvámonos coa
poesía, e Manuel Rivas brinda a
salvación para as terras galegas:
quiquiriquí, outro galo de Escu-
lapio para as medias. 

E o ensino clásico do camiño
do medio: o Daimon; non o so-
crático senón o de Diotima de
Mantinea.

Porque Dionisos, na súa eter-
na resurrección no sendeiro das
pedras da Vía Láctea: Compos-
tela, campus de seda.

Sobre a media, a metade da
metade: orquídeas, ideas de orq
na lingua de O’c.

Pobo da noite para as nosas
terras aztecas “embigo da lúa”: o
violín e o canto do paxaro 

A medias porque se pode facer
unha treboada dentro dun vaso de
agua: Gorostiza: Morte sen fin.

A ledicia da risa ao ler a Ma-
nuel Rivas e a súa felicidade no
voo das bolboretas.♦

ARTURO VÁZQUEZ
(PUEBLA. MÉXICO)

A vinganza do repudio
Xeralmente venres por medio, ás
veces todos os venres, as agrupa-
cións folklóricas galgas son con-
vocadas ao Teatro Castelao do
Centro Galego de Bos Aires para
ofrecer o seu espectáculo á colec-
tividade de emigrantes galegos,
aínda cuantiosa na Arxentina.

Isto convócao o Instituto de
Cultura Galega do Centro Gale-
go de Bos Aires.

O venres 12 de decembro de
2003 estaba programado o grupo
Xeito Novo, un dos mellores de
Bos Aires, polo que o público

Continúa na páxina seguinte
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Ao fin chegou, grazas á tenacidade do xefe
do Partido Carlista de Navarra, José Ángel
Pérez Nievas, avogado de moita sona, o re-
coñecemento por parte da Audiencia Na-
cional de que os dous asasinados en Monte-
jurra en 1976, Ricardo Garcia Pellejero e
Aniano Jiménez Santos, foron vítimas do te-
rrorismo, e polo tanto a Audiencia fixa unhas
indemnizacións milionarias. 

Todo o mundo lembra aquela mañá do
1976 en que suxeitos da extrema dereita in-
ternacional, xunto con outros personaxes do
fascismo español, nos atacaron con metralla-
doras procedentes do exército dende o cume
de Montejurra, amparados pola brétema.
Fronte ao mosteiro de Irache, un “home da
gabardina” disparou sobre Ricardo García,
que estaba a cinco metros de onde eu me en-
contraba e feriuno de morte.

Todo o mundo lembra quen foron os que
ampararon este fato de asasinos, lles deron
cartos e protección policial, que nada fixo
por nos defender e deter esta banda.

Fraga, Suárez, Campano, Oriol... teñen

moito que explicar sobre a responsabilidade
de tales actos. Eu tiven a honra de falar no
25º aniversario fronte ao monolito que lem-
bra os dous compañeiros asasinados –”Ri-
cardo y Aniano, vuestra sangre es semilla
de libertad (9-5-1976) Partido Carlista”– e
arrodeado dos familiares dos mortos. E di-
xen nun emocionado discurso que se hai
xuíces que andan a perseguir ditadores es-
tranxeiros, ben estaría que investigasen o
que pasou aquel dia.

Ben. Chegou máis tarde que cedo... Pe-
ro conseguiuse que se fixese xustiza. Qué
dirá agora Manuel Fraga? Nada de nada.
Mais os compañeiros daqueles asasinados
temos a obrigar de os lembrar e de xurar que
seguiremos enarborando a bandeira carlina,
por que como deixara escrito o gran Ramón
María del Valle-Inclán: “Mientras quede un
brazo que mueva una onda/ mientras que-
den piedras en los pedregales / mientras ten-
ga ramas esta vieja fronda / donde cortar pi-
cas para tus zagales / Rey para tu gloria hay
esperanza”.♦
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Conseguirán producir
leite, sen necesidade
de vacas. Pero o
híper ten horarios
máis cómodos para o
comprador. Indica
mellor o prezo, o
nome do produto e a
súa procedencia. As
prazas xa non dan
abasto.

Balanzo do 03. En
Galiza medra máis o
paro que en ningunha
outra comunidade
autónoma. É a
terceira pola cola en
porcentaxe de
desemprego. E iso cos
salarios máis baixos
de todo o Estado.
Non embargante, o
PP renovaría a
confianza dos
electores de haber
eleccións. Tamén
reafirmaron no posto
a Lotina.  

Escoiten a voz do
pobo: Os políticos
non fan máis que
pelexar entre eles.
Cada un vai ao seu.
A política é unha
porcallada. Agora
vexan o que fai o
pobo sen políticos:
Preitear por quen
botou as paras dunha
laranxa no patio de
luces, enfrontar a
parroquia polo pago
dunha traída, odiarse
entre as familias por
unha herdanza de
seis mil euros a
repartir entre doce,
matar pola sospeita
de que o outro che
roubou a madeira
dun piñeiro. Xa o
dicía o poeta popular
de Outeiro de Rei,
segundo versión de
Manuel María:
“Paderna, Paderna,
este mundo quen o
goberna!”.♦

clítoris ou engadir unhas tetas, a fin de con-
tas, leva ao mesmo: a ser aceptadas no patrón
que nos corresponde. Os resultados son equi-
parábeis e non hai diferencia significativa.

EXPERIMENTO 6. Sobre a mutilación hai
libros porque nos parece salvaxe, nós santas
e santos occidentais. Rénxennos os dentes
–pobres africanas– pensando no sangue, na
dor, na morte, nas fístulas polos partos, ne-
sa realidade feita de corpo e de alma. Porén,
dóenos moito menos ter a África no puño
que as mulleres teñan que botar o día entei-
ro para recolectar auga. A nós fáltanos un
día por avaría e acábasenos o mundo. Todo
por ter que botar colonia e cociñar con auga
mineral. Ou que sexan as mulleres as que ao
final saquen adiante a sociedade porque
cando hai crise somos as únicas que nos
dignamos a traballar do que haxa, e a tirar
para adiante como sexa. O resultado deste
experimento dános un dos máis altos índi-
ces da violencia que estudamos.

DISCUSIÓN. Vistos todos os experimen-
tos, podemos argumentar que, para millóns
de mulleres no mundo, saír da casa é un re-
to. Desprazarse unha distancia implica arris-
car a dignidade até puntos inconcebibeis.
Argumentamos tamén que manter millóns
de mulleres en situación de pobreza extrema
é a maior violencia. E finalmente, vistos os
experimentos, cómpre argumentar, tamén,
que esta situación está presente en toda so-
ciedade –non vaiamos pensar que hai clases
e incivilizados– moito antes da abominábel
lista dos máis de 90 nomes de mulleres mor-
tas no Estado español neste ano. 

CONCLUSIÓNS. E que ten isto que ver co
imperdíbel, dirá a estas alturas a audiencia
tan erudita. Pois todo. O imperdíbel é a arma
que toda muller india leva consigo. Mantén
lonxe as mans nun bus. Engánchase no co-
lar, nos pregues do sari, nas pulseiras. En
Etiopía as mulleres levan o imperdíbel no
pelo, enganchado das trenzas, ou prendén-
dolles a blusa, aínda que aló os buses son se-
guros, non así ir ao colexio. O imperdíbel é
o gran símbolo do cambio. O primeiro paso
do non aceptar. Fai falta máis valor para
abrir ese imperdíbel que para comezar cal-
quera destrución. Porque hai quen o quere
ben pecho. E lle pon chave sobre chave.
Nós, como conclusión final do estudo, insta-
mos a que leven un imperdíbel en sinal de
solidariedade. Utilíceno para picárense can-
do sintan que no mundo todo vai ben e que
as mulleres xa estamos (perdoando a expre-
sión) de puta madre. Ou ben poden emular
as mulleres indias cada vez que non as traten
como iguais. Estimadas amigas da ciencia,
compren unha caixa ben grande!♦

Xosé Lois

Vén da páxina anterior Xustiza para Montejurra
MANUEL REGO NIETO

A Audiencia Nacional considera vítimas do terrorismo os mor-
tos carlistas de Montejurra. Aínda falta que se depuren respon-
sabilidades políticas polo suceso, case vinte e seis anos despois.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

(moitos velliños) concorreu para
aproveitar a oportunidade, xa
que aos grupos non lles pagan
nada. Xeralmente Xeito Novo é
un conxunto que toca nos luga-
res exclusivos de Bos Aires e se
cotiza moi ben aínda que se pres-
ta, coma tantos outros, para de-
leitar con muiñeiras e xotas o ga-
laico público.

Os concorrentes que espera-
ban en ringleira á entrada do Te-
atro Castelao souberon nese intre
que a función fora suspendida.

O sábado 13 soubemos da no-
va por un ex directivo do Centro
Galego que nos aseverou que foi
unha represalia polo suceso do re-
pudio a Fraga cando foi a Federa-
ción de Sociedades Galegas. O te-
ma é que no conxunto toca alguén
que pertence a agrupación TR14
(Tendencia Republicana 14 de
Abril). Confirmounos isto o día 18
unha persoa socia do Centro Gale-
go, que así fora efectivamente.

Deste suceso xórdenme al-
gunhas preguntas:

Que teñen que ver os inte-

grantes do grupo alleos ao tema e
que ademais fan o espectáculo de
balde para o público? Que culpa
ten o público, ignorante do que es-
tá a suceder e que quizabes vén de
lonxe polo espectáculo? O repudio
que lle fixeron a Fraga foi de fron-
te, na facela. Non deberían facer o
mesmo os directivos do Centro
Galego, hoxe tan cuestionados po-
lo grupo de “Socios Autoconvoca-
dos”, sospeitoso de corrupción?

Por que os grupos teñen que
tocar gratis mentres no Centro
aumenta o déficit?♦

ULISES PIMENTEL VIAÑO
(BUENOS AIRES)

A estrada ‘dos amigos’
A realidade de cada día amósanos
que poucas cousas cambiaron
dende o 36 ata hoxe. Houbo un
tempo en que soñamos con algo
novo e distinto, pero foi unha ilu-
sión que desapareceu cando de
novo tomaron as rédeas os mes-
mos de entón, iso si, amparados
nunha democracia que foron mol-

deando á súa maneira, e para os
seus intereses. A democracia, co-
mo tal, non existe, a dereita segue
gobernando para os amigos e se-
gundo lle ditan os grandes pode-
res monetarios, facendo unha po-
lítica de costas aos cidadáns e de
imposición. O que está a pasar coa
Vía Rápida do Morrazo é unha
mostra do que falo. Os veciños
nunca dixeron que non querían a
Vía Rápida, pero si piden tres mo-
dificacións puntuais: un viaduto
na Devesa, outro no Muíño do In-
ferno e o desvío do trazado no Ca-
eiro, para así mellorar a segurida-
de das casas e diminuír o impacto
ambiental. A Xunta debería deca-
tarse de que estas peticións non
son meros caprichos e que non
prexudica no conxunto da obra.

Esta nova estrada é para toda a
vida, e polo tanto todos deberían
de envorcarse en mellorala naque-
les puntos onde sexa posible, pois
estamos xogándonos o noso futu-
ro. Unha vez máis os que din go-
bernarnos non queren escoitar, nin
falar cos veciños, obrigando a es-

tes a manifestarse pacificamente,
e así de chamar a súa atención. A
resposta dos que se cren deuses é
a de sempre, un dispositivo impre-
sionante das forzas do orde, arma-
dos ata os dentes para intimidar e
cargar contra a xente se for preci-
so. Nestes días Moaña está toma-
do polas forzas do orde, é así co-
mo entende a democracia o PP?

Non collerían nesta folla to-
dos aqueles proxectos da Xunta
que se fixeron baixo ameaza e
cargas das forzas do orde. Algo
falla e non somos nós! É triste
que despois de tantos anos se si-
gan empregando as forzas do es-
tado de parapeito, o único que se
consegue é alimentar máis aínda
o distanciamento cos cidadáns.

A situación destes días non é
agradable para ninguén. As mo-
dificacións que se piden son via-
bles si se ten vontade e respecto
polo pobo de Moaña, que é o
máis prexudicado, mentres ou-
tros se enriquecen a súa costa.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)



Por que
Zapatero
non quere falar
do plano
Ibarretxe?
Rosa Paz comenta en La
Vanguardia (8 de xaneiro) as
“propostas novidosas” do li-
der socialista José Luis R.
Zapatero. “A formación do
Goberno tripartito en Catalu-
ña parece que serviu de re-
vulsivo para que o PSOE
saia desa mestura de aborre-
cida inercia e desánimo xera-
lizado na que se instalara e
teña sorprendido con propos-
tas novidosas (...)”. “Non se
sabe –engade a comentaris-
ta– se [estas propostas] se
improvisaron para poder
xustificar o pacto tripartito
de Cataluña ou se proveñen
dunha longa reflexión”.
Máis adiante, Rosa Paz sina-
la que “resulta paradoxal que
José Luis Rodríguez Zapate-
ro e o seu equipo decidisen
agora liderar, por fin, unh
proxecto de España plural
que desenrole e mellore as-
pectos da Constitución para
perfeccionar o funcionamen-
to do Estado autonómico e,
sobre todo, para intentar que
todas as nacionalidades se
sintan cómodas no Estado,
alonxándose así das posi-
cións do PP, e non embar-
gantes manteña a súa negati-
va a debeter sequera o plano
Ibarretxe”. “Non se acaba de
entender –engade finalmen-
te– por qué se pode formular

a reforma de todos os estatu-
tos de autonomía e, máis alá
de que o terrorismo condi-
cione toda a política vasca, a
resposta á formulación do le-
hendakari seña o rexeita-
mento simple e radical a ana-
lizalo e discutilo”.♦

Os norte-
americanos
fichados
no Brasil
Cando o pasado fin de ano o
telexornal para todo o Brasil
da potente cadea Globo infor-
mou aos espectadores de que
un xuíz viña de ditaminar que
a partir do primeiro de xaneiro
a policía fichase a todos os es-
tadounidenses que chegan ao
país, moitos cidadáns brasilei-
ros prorrumpiron en vitores e
aplausos. O xuíz Da Silva, do
Estado de Mato Grosso, base-
ou a súa decisión na norma de
“reciprocidade diplomática”,
dado que os cidadáns proce-
dentes do Brasil son tamén fi-
chados nas alfandegas aero-
portuarias norteamericanas
pola súa posíbel vinculación
co terrorismo. O mesmo lle
sucede aos dos demais paises,
coa salvedade dos procedentes
de Estados da UE, Canada, Is-
rael e Australia. Os norteame-
ricanos que están a chegar ao
Brasil protestaron, ao primei-
ro, pola medida, aínda que a
aceptaron ao seren informados
pola policía de que a razón
baseábase no dereito á “reci-
procidade”.♦

‘Os pobos
non son
demócratas’
“En Serbia, escribe Eduardo
Haro Tecglen en El País (31
de decembro), o partido máis
votado é o dun xulgado por
Occidente: dous criminais de
guerra, Seselj e Milosevic, ga-
ñan nas eleccións. Os neode-
mócratas comproban que o po-
bo non sirve; non coincide con
eles! Vexamos: Iugoslavia
conseguira unha certa unidade
dos eslavos do sur (...). Cues-
tión aparente de raza; sobre to-
do de ambición de dominio, da
Grande Alemaña; unida ao di-
seño dos americanos de rema-
tar con todo o comunista para
empezar, deseguida, co Tercei-
ro Mundo: o terrorismo. Ale-
maña é Europa, que armou un
exército albanés clandestino,
creou movementos de libera-
ción e comezou a ofensiva dos
Balcáns (...). Encontraron es-
cenas para as súas cámaras
(...). Cadáveres. Eran certos:
era un martirio, pero había ou-
tras cousas que non se conta-
ban, a barbarie adversa. Creou-
se a opinión, Europa declarou
a guerra con armas america-
nas, Solana mandou invadir e
matar: gañamos. Logo fumos
xenerosos: dariamos diñeiro,
suspenderiamos o bloqueo, re-
construiriamos o roto, pero se
nos entregaban os criminais: o
xefe do Estado, Milosevic:
Vendéronnolo, levámolos a
xulgar a Den Haag e alí están,
da prisión ao banquiño. Pero
votados agora no país do que
foron tiranos. Que pasa? Sería
votado Sadam no Irak se hou-
bese liberdade? Que é a demo-
cracia? Con toda a capacidade
dos ocidentais, non son como
os nosos demócratas, que se
quedaron coa Asamblea de
Madrid que perderon nas elec-
cións, que queren meter no
cárcere a Ibarretxe, que cons-
piran contra Maragall-Rovira:
porque eses non son demócra-
tas, pero vótanos. Qué mágoa
de pobos trabucados. Hai que
arranxar a súa vontade”.♦
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Estrela brillante
BIEITO IGLESIAS

Nestas datas en que, como na cantiga de Moustaki, se
declara o estado de bonheur général, hai xentes posuídas
polo espírito de contradicción que imposturan a tristeza.

Fan mal, pois tanto os filósofos como o pobo ven na alegría o
elemento propicio pra que ollezan as almas. Teño entendido que
Spinoza relacionaba a felicidade coa potencia do ser, e desde lo-
go a paisanaxe aponlle á morriña misteriosas doenzas como a ca-
ída da paletilla (pouco importan os euforizantes químicos contra
enfermidades imaxinarias). O contento case nunca depende das
circunstancias; reside no suxeito. Se o amante, segundo o efecto
de cristalización descrito por Stendhal en De l´amour, é unha mi-
na de Salzburgo que transfigura un garavullo en preciosa escultu-
ra mediante os cristais irisados que lle apega; así tamén a persoa
ditosa contaxia de gozo calquera incidente da vida. Coñezo a al-
guén que está igual que unhas castañolas porque Sánchez Dragó
levou a Silver Kane (carauta de González Ledesma) ó seu
programa Negro sobre blanco. Ese alguén ten no corazón unha
bacía mineira salzburguesa, de aí que, arredor dun autor de nove-
las de vaqueiros, constrúa un universo de ensaladas de tiros,
currais de gando bruando en Abilene e cabalgadas cara o Oeste a
escarranchapernas dunha besta pedresa. Ou sexa, unha aventura
libérrima na que o consumidor de literatura de quiosque se trans-
forma en heroi violento pero xamais inescrupuloso. Outro queri-
do amigo, víctima dunha endoscopia, viu unha supernova no cur-
so desa viaxe alucinante ó interior do seu corpo. “¡É
marabilloso!”, exclamou, co cosmonauta dunha odisea do
espacio. Era un cachón de bile brillante. Este amigo,
visceralmente feliz, leva nos adentros un sol de mediodía.♦

Un Espía no Reino de Galicia

Se se pon a tiro!
MANUEL RIVAS

OXacobeo 2004 non comezou coa traslación nin coa aper-
tura da Porta Santa. Desta vez, e ao estilo de San Fermín,
hai que falar dun auténtico “chupinazo”. Aínda resoa na

bóveda planetaria o estalo das declaracións do conselleiro e
fogueteiro Pérez Varela. Internet está  en colapso. As emisoras
repiten unha e outra vez a célebre intervención. Un retrouso per-
corre o mundo: “Se se pon a tiro!”

Hai moita xente que ri. Dalles por aí. Que rían os de fóra, aló
eles. O que xa non entendo é que rían galegos. Hai moito inconscien-
te solto, moito chascarrachás. No canto da puntería, eu creo no que di
Varela ao cen por cento.  Non sei o que sentirán Pavarotti, Paul
McCartney ou o trío Eros, Rama e Zzotti, mais a min este xeito de
convocar conmóveme moito. Sobre todo, paréceme moi convincente.

—E que hai de fulano?
—A ver se se pon a tiro! 
Os de fóra pensan que é un eufemismo, unha maneira de falar.

Si, home si. Carallo co eufemismo! Que llelo pregunten á perdiz
vermella! Dise que en Galicia non hai un pensamento
conservador desenvolvido. Que non hai un ideario. Que non hai
unha teoría. Que o poder é ágrafo. Que as únicas reflexións dos
políticos gobernantes son os limiares e discursos que escriben
outros. Que Cuíña caeu pola febleza de coller un bolígrafo na
man, na vez de seguir o que no apuro aconsella Sun-Zi en A arte
da guerra: “Agora veño, que vou mexar”. Ben, dise todo iso.
Mais eu penso que os estudosos da ciencia política non teñen
reparado na existencia dun Pensamento Cinexético que enche de
sobra o baleiro enunciado. Para min foi altamente reveladora a
resposta do director xeral de ensino universitario da Xunta ás ma-
nifestacións contra da LOU: “É como se os coellos protestaran a
Lei de Caza”. Confeso que nun primeiro intre fiquei alporizado,
mais logo comprendín que estaba ante un auténtico coup-de-
poing, un marabilloso golpe de sílex do pensamento.

O retrouso de Pérez Varela non hai que velo, pois, como unha
estraña ocorrencia senón como un calculado chanzo máis na ela-
boración dun Pensamento Cinexético galego, un perfecto coup-
de-poing, un auténtico fungueirazo nietzscheano. Aínda sendo
contundente, ao estilo neo-con, o uso do condicional (Se se pon a
tiro!) demostra unha verdadeira vontade post-paleolítica, o que
chamariamos Agardo Neoliberal.  A peza, se é abatida, que non
se queixe, que non veña chorando polo chumbo no traseiro: “Foi
o conselleiro, foi o conselleiro!” Varela ben que avisou. Hai quen
pensa que, pola causa do Ano Santo, hai que poñerse a tiro de
Varela ou o que faga falta. Alá cada quen. Eu digo o que Sun-Zi.

Mais a Varela hai que recoñecerlle o don inexplicábel de entrar
de súpeto na rexouba Global, a máis velocidade que o Spirit e que
o meteorito de Terra de Campos. Os guionistas de Os Simpson ten-
tan imitar a irónica enxebreza do xa chamado “inglés de Varela”.
Observadores de todo o mundo saúdan con xúbilo a quen  foi quen
de ir ao fondo do asunto e, entre outras cousas de mérito, denunciar
sen complexos o Massive Attack como un Massive  Atrac. A súa fi-
losofía do Ano Santo como A Grande Esmorga, como A Festa
Interminábel, é motivo de estudo na Sorbona e en Disneylandia.

Verbo do Xacobeo, virá ou non virá o apóstolo Santiago?
—Home, se se pon a tiro!♦
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SEÑORES POLICIAS
E SEÑORA PASAXEIRA,
BENVIDOS A BORDO!

José L. Rodríguez Zapatero e Juan José Ibarretxe.



H.V.
O luns dezanove ás doce da
mañá celébrase na Casa da
Cultura de Sada unha moción
de censura contra o goberno
de coalición progresista presi-
dido por Abel López (BNG).
Asinan a censura o PP e un
tránsfuga do PSOE. Estes dous
partidos desautorizaron unha
moción que se produce só seis
meses despois de celebrarse
as eleccións. Nestes momen-
tos non é o único caso deste ti-
po, en Oia o PP goberna co
apoio dun tránsfuga do PSOE.

A moción comezou a cocerse a fi-
nais de novembro, como demostra
un documento notarial de lexiti-
mación de sinaturas. Porén, neste
espacio de tempo tanto o PP como
o PSOE negaron o problema. Só
cando se presentou, na mañá do
mércores sete de xaneiro, realiza-
ron pronunciamentos en contra. O
concelleiro popular, ex alcalde e
senador Ramón Rodríguez Ares, é
o candidato á alcaldía.

É a segunda vez que ao PSOE
lle pasa o mesmo en Sada. Hai
dous mandados cedeulle ao PP un
concelleiro que agora é número
dous desta forza e destas, só seis
meses despois das eleccións,
márchaselle Xosé Luís Santama-
ría, que encabezaba unha lista
electoral imposta polo PSOE de
Madrid que provocou unha frac-
tura na militancia local e o desca-
bezamento do partido en Sada.

O aínda alcalde Abel López
(BNG) pediulle á cidadanía que
nas próximas eleccións xerais
“lembre que nas súas listas o
PSOE e o PP levan persoas como
estas; eses partidos aos que se lle
enche a boca cando falan da defen-
sa da Constitución e das institu-
cións pero que logo integran nas
súas candidaturas a tránsfugas ou a
xente que asina mocións con tráns-
fugas, porque algunha responsabi-
lidade terán o PSOE e o PP”.

Nunha nota de prensa, o
PSOE, que aínda conta cun con-
celleiro que apoia ao goberno
municipal, fixo un chamamento
para que o PP cumpra os acordos
antitransfuguismo e anunciou a
expulsión inmediata de Xosé
Luís Santamaría. O PP, pola súa
banda, desautorizou a moción,
anunciou un expediente a todos
os concelleiros que a asinen e
pediulles que a paralicen.

No texto de presentación da
moción de censura, composto de
tres parágrafos que ocupan a me-
tade dun folio, xustifícase a mes-
ma en base “ao obxectivo de do-
tar a Sada dun goberno estable e
que reflicta o sentir da maioría
da cidadanía, que rexeita o na-
cionalismo e o que representa
como forma de actuar”. Seme-
llante afirmación mereceu que o
alcalde Abel López pedise a in-
tervención do ministerio fiscal
por se hai algún delicto. López,
ademais, amosouse orgulloso de
formar parte do BNG, partido
que lle prestou o seu apoio cons-

tante durante esta crise.
Nas últimas eleccións muni-

cipais o PP obtivo oito conce-
lleiros, o BNG cinco, o PSOE
dous, Agrupación Sada Unida
un e Unión Reformista de Gali-
za outro. Todos os grupos muni-
cipais agás o PP decidiron for-
mar un goberno de progreso
apoiado por nove concelleiros e
avalado por 4.350 votos, fronte
aos oito concelleiros do PP e os
seus 3.085 sufraxios.

O tránsfuga do PSOE era o
seu cabeza de lista Xosé Luís
Santamaría que recentemente

protagonizara unha crise no go-
berno local porque o executivo
negoulle a súa solicitude de que
se lle outorgase unha dedicación
exclusiva cun salario anual de
80.000 euros. Para argumentar
isto presentou unha declaración
de facenda que recollía o seu sa-
lario de médico no Sergas –soldo
do que viña de ser suspendido
por un expediente– máis subs-
tanciosos ingresos procedentes
de empresas farmacéuticas que
lle pagaban a súa asistencia a
charlas e congresos. O goberno
local pediu que se investigase a

legalidade dos ingresos de San-
tamaría através das empresas
farmacéuticas.

Á espera da moción de cen-
sura, proseguen unhas mobiliza-
cións que comezaron cando a
noticia pasou de ser un rumor. O
goberno municipal celebrou un-
ha asemblea explicativa o mér-
cores oito na Casa da Cultura e
anunciou que continuará facén-
doo nas parroquias. A Plataforma
Cidadá pola Democracia en Sada
convocou unha manifestación a
celebrar o domingo once de xa-
neiro ás doce do mediodía.♦
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Latexos

O rebumbio
que vén
X.L. FRANCO GRANDE

Témolle ó bombardeo de
tópicos que nos agarda,
dende o da “patria indi-

visible” ata o do patriotismo
constitucional, pasando
polas misións humanitarias
en terra de mouros, sen
esquecer a nosa entrada na
Historia con foto nas
Azores. Tópicos que
deberan producir
gargalladas a eito; pero non
é así, maiormente o primei-
ro deles –tabú onde os haxa.

E temo que a oposición,
de esquerdas e de dereitas,
unha vez máis non estea á al-
tura que un ten dereito a
agardar dela. Paréceme que
se un  tópico tan irracional
como o nomeado pode ser
posto en circulación e facer
que prenda na xente,  máis
doado debera ser enfrontarlle
unha visión racional das cou-
sas. Habería que explicarlle á
xente, ó mellor, cousas tan
elementais como que un esta-
do federal non é un capricho
senón unha das formas máis
nobres de racionalización da
organización política de
espacios territoriais conside-
rables ou moi diversos, á par
que integrador das pequenas
comunidades en unidades po-
líticas máis amplas. Ou sexa,
o federalismo é por riba de
todo integrador.

Para que a xente entenda
ben, con feitos, que unha so-
lución federal da
organización territorial non
leva aparellado ter rabo, cor-
nos e cheiro a xofre habería
que explicar tamén que
temos preto e lonxe de nós
estados  federais, algúns
deles modelos de
organización territorial.
Habería que dicir que Alema-
ña, Suíza,  Brasil, EE UU ou
a India son estados federais.
E o máis importante: que o
son en paz, sen andar, como
aquí, falando da “unidad
inquebrantable” e atordando
á xente.

E habería que explicar ben
que o federalismo é un pacto
entre iguais, pero que queren
seguir xuntos. Ter constitución
propia e capacidade de
autogoberno, garantida
ademais pola propia Constitu-
ción Federal, sen lecturas res-
trictivas, non é un feito disgre-
gador, senón integrador. E,
ademais, esencialmente demo-
crático xa que a democracia,
por riba de todo, é pacto.  Para
a pacífica convivencia. Pero
entre iguais.

Ou sexa, que habería que
empezar a pensar en cousas
tan elementais como o aquí
exposto, que a xente ou ignora
ou lle chega en conceptos
–máis ben en imaxes– que a
propaganda deturpa. Pero moi-
to me temo que a oposición
caia na trapela de retrucar
berrando máis, lonxe de dar
outra visión diferente, máis ra-
cional e máis civilizada.♦

Madrid impuxera o candidato socialista que marchou do goberno

O PP e un tránsfuga do PSOE censuran
o alcalde nacionalista de Sada

O senador do PP Ramón Rodríguez Ares é o candidato a alcalde.                                               PACO VILABARROS

O caso de Sada non é menor. Implica directamen-
te un senador do PP e a un veterano militante so-
cialista que agora se converte en tránsfuga. A este
socialista, de apelido Santamaría, xa o criticaban
profusamente boa parte das bases, pero foi candi-
dato igual. Ocórrelle demasiadas veces, polo que
se está a ver, a este partido. Na moción de censura
que se anuncia interveñen dous motivos, segundo
confesión dos propios interesados. Para Ramón
Rodríguez Ares, senador e alcalde durante 24
anos, “non se pode interromper o desenvolvemen-
to urbanístico”, cousa que ao parecer comezara a
facer nestes seis meses o actual mandatario do
BNG. Para o socialista Xosé Luis Santamaría,
“non se pode permitir que o nacionalismo siga os-
tentando o goberno municipal”. Sada está perto da
Coruña e Santamaría está próximo a Francisco

Vázquez. Nacionalismo non, “máis vale malo co-
ñecido”, di referíndose ao seu novo amigo, Ares. 

Pero este conflito ten aínda unha vertente
máis. Se cadra fundamental. Dentro de dous me-
ses, segundo publica o diario La Opinión, o Su-
premo deberá fallar sobre a denuncia por prevari-
cación que a antiga concelleira popular Helena
Ramallo presentara contra Ares. Daquelas denun-
cias, con corrupción e urbanismo de por medio,
veñen estes lodos. Ares dixo, nada máis coñecer
o resultado electoral da súa derrota, que desde
aquel momento ía traballar para recuperar a al-
caldía. Está a punto de conseguir o obxectivo. Pe-
ro, acaso non contaba co Supremo? Ou é que
pensa ameazar tamén os maxistrados, ao estilo do
seu compañeiro de partido e, durante anos, tamén
de bancadas no Senado, Cacharro Pardo?♦

Os dous motivos
A.N.T.
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Xeoloxía
galega
X.M. SARILLE

Queren crear un partido
de centro en Galiza e
explícano así: hai dúas

organizacións non galeguistas
perfectamente situadas no ma-
pa, unha de direitas e outra so-
cialdemócrata. A compoñente
esquerdista inutiliza ao BNG
para pescar nas augas situadas
entre eses partidos. Agora que
comeza o desgaste do PP,
existe un rico espacio que non
ocupa ninguén. 

O discurso funciona, téñe-
no de vello, mais nese espacio
resulta máis fácil facer progra-
ma que atopar boa tripulación.
Hai clientela electoral, pode
haber programa, mais os líde-
res nacionais teñen que
enrolar a unha desfigurada
mestura de vellos alcaldes,
candidatos independentes,
descontentos do PP, e mesmo
personaxes que en principio
negan a política para despois
practicala acobillados nas
siglas centristas. 

Ao mellor os máis novos
non entenden este razoamento.
Os que tiñan uso de razón nos
anos oitenta saben moi ben de
que falo. Copiando a Marti i
Pol, a un parécelle que todo
isto é vello e triste e talvez ne-
cesario. A explicación dos es-
pacios é a mesma de sempre,
aínda que agora esquezan a
aposta do novo líder do
Bloque por captar aos que na-
dan entre Fraga e Touriño. En
política son moi comúns os
amores contranatura, por iso
pode ser un erro desbotar o
posíbel éxito de Quintana. 

Triste élles moito o centro
galeguista. Molesta porque
nos esperta do noso sono, e
axúdanos a ver a realidade
galega, co seu vagar xeolóxi-
co, con colunistas que inevi-
tabelmente atenden ás
mesmas especulacións de hai
vinte anos. 

Enfin, que ese centro é
abondoso, que hai para todos,
e que cómpre que sigan
animando ao líder natural, para
que se decida. De momento
van ben. Xa teñen o apoio do
alcalde castrista de Oleiros.
Destapouse o outro día. E a
andar comézase co primeiro
paso. E os camiños do Señor
son inescrutábeis. 

Cando se derrubara a
UCD, nacera a esperanza do
centro nacionalista. A luz viña
de Barcelona. Vítor Moro
retornaría á Terra. Como
tantas esperanzas colectivas,
tamén esta se aparecía entre
nimbos. Durante anos, a cada
pouco, algunha voz apontaba:
parece que vai vir Vítor Moro.
A voz apagábase e facíase o
silencio até o ano seguinte. E
chegaba outro aviso. Era segu-
ro que viña Vitor Moro.
Nalgún sitio está escrito que
algún Vitor Moro chegará un
día. Como D. Sebastião.
Amén.♦

Vostede, que leva desde finais
dos anos setenta apostando
por un entendimento entre so-
cialistas e nacionalistas, como
se sente logo do fracaso do go-
berno de coalición en Vigo?

Estou decepcionado pola nosa
propia impericia. Malbaratamos o
capital político. É difícil explicar-
lle ao electorado que non fomos
quen de entendernos, cando eles
nos deron a confianza para gober-
nar conxuntamente, máis alá da
lóxica rivalidade democrática
existente entre ambas forzas polí-
ticas. A 90.000 electores non se
lles pode responder coa simpleza
política de que non nos entende-
mos aos tres meses. A alcaldía era
un patrimonio que correspondía a
unha empresa política formada
por dous socios. Non era un patri-
monio personal de ningún de nós,
nin sequera do alcalde. Uns e ou-
tros pedimos toda a campaña a
confianza para formar un goberno
de coalición e aos tres meses
demostramos a nosa incapacidade
política rachando o goberno e,
ademáis,  malvendendo esta con-
fianza a xeito de rendición dese
goberno a beneficio do PP.

Nos oito anos anteriores,
malia ás dificultades, o pacto
mantivérase.

Iso indica dúas virtudes que
hai que ter na vida e tamén na
política: paciencia e capacidade
de sufrimento. Estamos apren-
dendo. Agardá-
bamos que logo
de 12 anos se nos
pudese extender
un cheque de
confianza políti-
ca para gobernar
conxuntamente
en toda Galiza.
Na maioría dos
concellos os
acordos seguen a
funcionar axeita-
damente.

N o m e a r o n
como cabeza de lista a Pérez
Mariño que, segundo as súas
propias palabras, nunca acre-
ditou no pacto.

Esa é a dificultade de ter un
proxecto e que todos os interlocu-
tores non posúan o mesmo grado
de convencimento. Cando fun
convidado a participar neste pro-
xecto, ocupando o número dous

na lista que encabezaba  Pérez
Mariño, funo en función dunha
definición moi clara do proxecto
socialista en Galiza: o entendi-
mento cos nacionalistas, postura
que defendín historicamente. Se o
alcalde sinte dificultades, repugna-

cia ou insatisfa-
ción ou un grado
de incomodidade
política case insu-
perábel, debería
deixar o seu cargo
e devolverllo aos
lexítimos propie-
tarios: os dous
partidos que asi-
naran o pacto. A
elección de alcal-
de é unha elección
de segundo grado.
Mariño non ten

máis culpa que deixarse arrastrar
polos seus sentimentos ou pola
súa propia postura política.

Culpábel a dirección socialista

A culpa estaría logo na direc-
ción socialista. 

Evidentemente. Debía de de-
mandar a correción de rumbo. Nós

partimos no goberno municipal cun
rumbo e ese rumbo foi alterado.

Onde está a responsabili-
dade, en Vigo, en Compostela
ou en Madrid?

Está naquel nivel no que se
toman as decisións. Non foi o
partido de Vigo o que tomou a
decisión de presentar a Pérez
Mariño para alcalde. Se realmen-
te esta decisión foi tomada en
Santiago ou en Madrid  é a eles
aos que hai que pedirlles respon-
sabilidades. Foron eles os que
propiciaron esa desviación do
rumbo político, non só en Vigo,
senón que o proxecto está amea-
zado de morte en toda Galiza.

Con este discurso, semella
que o que está defendendo e
que, ao non estar Pérez Mariño
disposto a gobernar co BNG,
vostede debería ser o alcalde. 

Sempre queda a sospeita de
que é unha postura perfectamente
estudada para ser eu o alcalde.
Non é ningún secreto no meu his-
torial político que tentei varias ve-
ces ser o candidato socialista á al-
caldía, pero  nunca tentei facelo
pola porta de atrás. Neste caso o
que máis me dificultaba a min, á

Miguel Barros
‘A Touriño fixéronlle mudar a estratexia 180 grados’

AFONSO EIRÉ

PACO VILABARROS

Miguel Barros foi o único dirixente socialista
que alzou a voz para denunciar que a alcaldía
de Vigo non lle pertencía a Pérez Mariño, se-
nón a socialistas e nacionalistas e, se o alcal-
de non estaba de acordo co pacto, debería di-
mitir. Nesta entrevista analisa as razóns da

crise municipal viguesa e do que considera
foi “un cambio de rumbo de 180 grados” na
política coa que Pérez Touriño acadou a se-
cretaría xeral no último congreso. Para Mi-
guel Barros só intereses persoas explican o
sucursalismo do PSdG a respeito do PSOE.

‘A alcaldía
non era patrimonio
de Pérez Mariño.
Se non estaba
conforme co pacto
debía ter dimitido”
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hora de defender as ideas polas
que sempre loitei, era o mesmo
feito de que eu fose o número
dous. Os dous socios fixeron da
xerencia de urbanismo un duelo
infantil. Así as cousas, era preciso
xirar o discurso e as decisións po-
líticas e analisar onde se perdía
máis. ¿Vale máis unha xerencia de
urbanismo que a alcaldía de Vigo?
Foi un grande erro non analisalo
así. Un erro que me afecta a mín
como membro deso goberno e ta-
mén aos nosos socios, os naciona-
listas. Todos tiñamos a obriga de
impedir que o alcalde chegase a
fracturar o goberno.

Foi precisamente o alcalde
quen expulsou aos concelleiros
nacionalistas.

Si, sí. Pero eles tamén forza-
ron esa situación. Cando o desa-
fio substitúe ao diálogo, acábase
convertindo nun duelo e o duelo
ten sempre custes incalculábeis
humana e politicamente. Pero,
co meu temperamento político,
aínda perdendo a Xerencia de
Urbanismo non recomendaría
nunca a ruptura do goberno.

Unha ruptura de goberno
que impón un alcalde que non foi
elexido polas bases socialistas...

No ano 1991, Manuel Soto foi
refrendado unanimemente polas
bases e o partido, como institu-
ción, tomou outra decisión e Soto
cedeu a alcaldía. A vida democrá-
tica dos partidos sufriu unha per-
versión importantísima. O PSOE
tiña un funcionamento tan ordena-
do que se facían as asembleas un
día e votábase todo o día seguinte.
Son partidario da limitación de
mandatos pois o poder, pola súa
propía natureza, tende, non xa a
perpetuarse senón, a extenderse.
Se queremos recuperar a calidade
e a saúde democrática temos que
instaurar a limitación de mandatos
tanto dentro dos partidos, coma
nos cargos institucionais.

Cambiar a situación en Vigo,
xa que logo, impoñía unha deci-
sión de orde xerárquica superior.
Así, o que se tiña acordado era que
un candidato que fose derrotado en
dúas eleccións, non repetiría. Por
iso non se voltou a presentar Car-
los Príncipe. Polo tanto, non foi
unha maniobra estritamente dirixi-
da contra unha persoa.

Inxerencia coruñesa

As bases do partido non elexi-
ron ao candidato e este rachou
logo a liña programática de
acordos aprobada polo PSOE...
¿O partido deixoulle facer o
que quixo a Pérez Mariño?

Percibo con pesar que ao es-
tar radicado formalmente o po-
der político do partido en Santia-
go e existir ademáis outro grande
poder político na persoa do Fran-
cisco Vázquez, alcalde da Coru-
ña, realmente o poder real está
hipertrofiado na estrutura do par-
tido. A Vigo, que ten un enorme
poder real, no sentido económico
e creativo, quéreselle, desde hai
tempo, limitar o seu poder políti-
co. Preténdese ter moi fracciona-
das as representacións políticas
na propia cidade... O resto dos
poderes da cidade viviron tan de
costas á política que comezaron
a decatarse, probabelmente con
motivo desta crise,  que realmen-
te a política é unha cousa moi se-
ria que afecta a todo o mundo.

Na historia non hai precedentes
de colonias realmente poderosas
que pudesen subsistir sen un ver-
dadeiro poder político. Creo ter
percibido que Vigo lamenta hoxe
a falta de estabilidade política
por esa especie de desprezo
olímpico que se deixa sentir po-
las decisións que se toman e que
afectan sempre a Vigo. Hai que
recordar como cando a alcaldía
de Manuel Pérez –o PP con
maioría absoluta– poderes alleos
ao poder municipal entraban en
Vigo, tomaban decisións e pro-
pagábanas publicamente coma
se fósemos unha colonia política.

¿Explica iso logo que men-
tres o seu partido estaba dispos-
to a perder a alcaldía de Vigo,
impulsaba un acordo co BNG
na Deputación da Coruña?

Efectivamente. O pacto na
Coruña ao mesmo tempo que a
saída de Pérez Mariño da alcal-
día ilustra de xeito pexorativo o
pouco peso de Vigo na política
galega. Vigo foi até de agora o
ente neutral que garantía o equi-
librio en Galiza, pero agora o
equilibrio rómpese en perxuízo
seu. Os políticos avezados como
Paco Vázquez saben que hai que
compensar a falta de creación in-
terna co apoio do poder público.
Vigo crea, medra, non depende
de ninguén,  e néganselle servi-
zos fundamentais, infraestruturas
e, moitas veces, mesmo se lle hu-
milla politicamente. E a cidade
semella que non reacciona.

O medo de Touriño

Supeditación dos intereses de
Vigo aos da Coruña. Pero Touri-
ño gañou o congreso cun discur-
so galeguista, frente a Abel Ca-
ballero, o candidato vazquista...

Eu apoio a Touriño porque
tivo a coraxe política de gañar
un congreso anunciando que era
preciso propiciar unha alternati-
va conxunta co
BNG, aínda que
o presidente da
Xunta tivese que
ser nacionalista...

Non foi a po-
lítica seguida en
Vigo precisa-
mente...

Neste episo-
dio creo que Tou-
riño foi pouco
enérxico ao non
evitar que lle mudase a dirección
estratéxica 180 grados sen unha
reacción política contundente.
Confeso que non atopo explica-
ción política a ese feito. Creo que
traerá consecuencias que serán
difíciles de reparar. Eu seguirei a
defender a política que propuxo
Pérez Touriño no último congre-
so até as últimas consecuencias,
pero teño medo que o episodio de
Vigo sexa un grande atranco para
poder levala á práctica.

Pero vostede defendeu até
última hora a Pérez Mariño e
os seus compañeiros falaron
da honra...

A honra cada un ten a súa. A
moralidade das accións políticas
corresponde ás leis. Imos ver. To-
da situación política é defendíbel
até a derradeira pinga mentres se-
xa reversíbel, pero unha vez que
os feitos ocurriron, como estes
non se poden mudar, cos novos
datos é preciso recompoñer unha

nova realidade. A situación polí-
tica, como a vida, é unha situa-
ción dinámica. Por iso defendín
até última hora o noso candidato.
Pero unha vez que este tiña difi-
cultades insuperábeis para admi-
nistrar o pacto, sigo defendendo
que os partidos non poden dicir:
xa non podemos facer ningunha
outra cousa. Iso non responde nin
á recta razón, nin á dinámica po-
lítica, nin aos propios intereses.

Semella que quedou, máis
unha vez, só na defensa destas
teses...

Non é certo. Produciuse no
partido un amplo debate político
que non se dera desde o tema da
capitalidade ou o Estatuto. Nun-
ca vin ferver como agora a inte-
lixencia, á opinión pública... Foi
un feito político que conmocio-
nou o país e, neste sentido, foi
moi positivo. A xente percibiu
que se non existe unha alternati-
va política a democracia está
morta. A dereita pode realizar
unha análise política errada pen-
sando que unicamente lle regala-
mos unha alcaldía. Penso que no
PSOE tomaron nota disto e vái-
se realizar unha reflexión moi
fonda. Temos que refundar o
pacto cos nacionalistas no prazo
máis breve posíbel sobre ali-
cerces moi serios e moi ben
chantados na realidade. Só así
recuperaremos a credibilidade.

¿Neste novo acordo con-
templa recuperar a alcaldía
esta lexislatura?

Non me gusta estrebillar coas
posibilidades legais de xeito frau-
dulento. Fracasamos politica-
mente nesta operación e tivemos
a posibilidade nas nosas mans de
reconsideralo todo. Se non o re-
consideramos cando debéramos,
non semella politicamente efecti-
vo volver a retomar a alcaldía
pensando que é nosa. É un feito
político incustionábel que deser-
tamos desa herencia que nos de-

ron os cidadáns
para administrar...
Non sei en que
condicións ruino-
sas se tería que
atopar a cidade
para que o electo-
rado demandase
que voltáramos a
alcaldía nesta le-
xislatura. O noso
erro está cometi-
do e hai que asu-

mir as súas consecuencias.
¿Esas consecuencias pode-

ranse ver no próximo congreso
do PSdG-PSOE?

Evidentemente terán que
verse. O partido está en tensión
como nos grandes momentos.
Penso que a maioría está por
mudar o discurso, porque o ac-
tual non se corresponde coa rea-
lidade política. Ese é o drama.

A historia demóstranos que
foi desde dentro do seu propio
partido desde onde dinamita-
ron o goberno tripartito, a ca-
pitalidade, o Estatuto...

A dinámica interna dos parti-
dos é así. Sempre hai fundamen-
talistas que teñen unha actitude
totémica fronte aos sacrosantos
princípios. Nunca queren correr
riscos en términos da heterodo-
xia. Pero os colectivos progre-
san gracias á audacia das mino-
rías que innovan os discursos e o
enfrontan á realidade.♦

Vostede analisa o papel de Vi-
go no contexto galego e logo
non fai a mesma análise do
papel do PSdG na súa rela-
ción co PSOE.

Certamente temos que mu-
dar as relacións co PSOE. Te-
mos que ter, polo menos, a mes-
ma autonomía que ten Galiza
dentro do Estado. Non podemos
estar redactando leis propias e
que os que as votan non teñan
autonomía. É imposíbel estar
sentado nun parlamento que po-
de derribar ou investir un presi-
dente e o propio partido ten que
ir pedir permiso a Madrid para
tomar as decisións. O que pro-
pugno non leva a rachar o
PSOE.  Pero tamén hai unha
cousa clara: o
poder non se re-
gala nunca. Por
i s o  o  P S d G -
PSOE tiña que
ter a ambición
de recuperar esa
devolución de
poderes que o
socialismo fede-
ral estatal non
fará de seu. Os
socialistas gale-
gos estamos ins-
talados nun su-
cursalismo inex-
plicábel. Temos un partido que
se declara menor de edade cun-
has persoas incapaces de asu-
mir a súa propia responsabilida-
de. Non se trata só de compa-
rarse con Catalunya. Vostede
olla que se cortasen en algo os
socialistas extremeños, os da
Mancha ou Andalucía... ¿E que
Galiza, coa autoridade que lle
dá a súa especificidade históri-
ca e cultural, non tiña que ter
esa mesma carraxe? Esta situa-
ción só se pode explicar porque
a algúns lles resulta máis rendí-
bel o sucursalismo político.
Desde 1978 teño moi claro que
a Constitución viabilizaba un
cambio de estrutura no Estado e
que, polo tanto, os partidos ta-
mén debían adaptarse a esta es-
trutura nova: a dunha federa-
ción real de nacións nun Estado
plurinacional.

Esa podería ser a formula-
ción dun nacionalista...

Non son nacionalista. O que
a min me separa desa ideoloxía
política é a convicción de que
calquer intento soberanista su-
pón a capacidade de ter unha
forza disuasoria. O mundo tivo
tantos cambios que é difícil ter
esa forza para garantir as fron-
teiras. Polo tanto, unhas frontei-
ras estatais carecerían totalmen-
te de interese para os naturais,
neste caso os galegos. Pero isto
non afecta unicamente ao Esta-
do español, senón tamén a ou-
tros. As correntes ideolóxicas
requiren amplos espazos.

Pois na vez do PSOE un
único partido socialista, por
exemplo en Europa...

O ideario é o bastidor da or-
ganización. O que non ten sen-
tido ningún é que eu lle vaia

decir o que teñen que facer aos
socialistas de Marsella, ou aos
de Lugo.

As teses de Ramón Piñeiro

Vostede está a realizar a súa
tese doctoral sobre o pensa-
mento de Ramón Piñeiro.
¿Cales son as coincidecias
básicas?

Piñeiro tampouco era na-
cionalista. Dase conta de que a
escala das forzas para acadar a
soberanía é tan grande que non
está ao alcance dunha nación
pequena como Galiza. Pero ta-
mén se percata de algo funda-
mental: se un povo é capaz de
manter aqueles elementos que

foron froito da
súa creación co-
lectiva, este po-
vo segue a ser
u n h a  n a c i ó n .
Nesta  coesión
como pobo,  a
língua é funda-
mental. A língua
é o eixo ao redor
do que se pode
construír toda a
identidade. Pi-
ñeiro constata
que toda lingua
que perde a am-

bición de ser literaria e científi-
ca vai depauperándose no uso
popular até que se dialecteliza e
perde. Por iso el, consciente de
que non había forza para de-
fender a soberanía, trataba de
achegar as forzas precisas para
salvar o idioma.

¿Que é o que defende vos-
tede hoxe?

O que eu defendín sempre
en Galiza é que o denominado
hexemonismo de esquerdas está
chamado ao fracaso máis abso-
luto. Pero esta postura sempre
foi minoritaria dentro do PSOE,
agás en 1987 cando participei
activamente para convencer á
dirección federal da necesidade
de artellar un goberno tripartito.
Daquela e na discusión do Esta-
tuto, cando o xoven socialismo
galego prestou un gran servizo
para que Galiza non quedara
descolgada do trato que se lle ía
dar a Catalunya e máis Euskadi.

Uns pequenos fitos unica-
mente...

Pero tamén é certo que ten
unha tradición histórica aínda
que minoritaria. Non hai que es-
quecer que Castelao contou no
Consello de Galiza cos socialis-
tas até o final. No noso tempo,
esta postura foi perdendo vitali-
dade, logo dos congresos de Lu-
go e Ourense, na medida en que
determinadas persoas apostaron
por conseguir poder dentro do
partido, abandonando as súas
tradicionais posicións ideolóxi-
cas. Agora presentóusenos unha
ocasión nova para tratar de redi-
finir claramente a nosa política.
O electorado está a probar dia-
riamente que é moito máis ma-
duro que os depositarios da súa
confianza.♦

‘O PSdG está instalado nun
sucursalismo inexplicábel’

‘Eu non son
nacionalista,
como tampouco
o era
Ramón Piñeiro”

‘Pérez Mariño
alterou o rumbo
do goberno vigués
sen que a dirección
llo impedise”
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Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

ALTO, BELA CAMPESIÑA!
PARA ENTRAR EN VICUS

DEBE PAGAR O PONTÁDEGO.
Os Magos

LOIS DIÉGUEZ

Non eran Magos, por suposto, senón reis. E non viñan de
Oriente, senón do Palácio do mesmo nome. Os Reis Magos do
2004 trasladaron-nos aos que se celebraban nos anos sesenta,
acaso con algo máis de luces e brillos e algun que outro in-
vento da técnica sagrada, pero, polo demais, coa mesma ce-
nografia e idéntica mensaxe. Os discursos maniqueos de xo-
guetes para os bos e carbóns para os maus, deixaron-nos cun
sentido de culpabilidade impresionante. Non se diferenciaron
os de Santiago dos do Ferrol, os de Vigo dos de Lugo. En Fe-
rrol até levaban un camión ateigado de carbóns. En Lugo, a
obsesión do pai Orozco por tragar cámara chegou até o extre-
mo de comer-lles o papel aos próprios reis. Falou, por supos-
to, de bos e maus, castigos e anatemas e outras cousas da mo-
ral máis próprias dun bispo. Só lle faltou sentar no trono e po-
ñer a man para que lle bicasen o anel. Asi que, volvemos ás
escuridades do pasado. Non hai ideas novas, novos camiños,
xeitos de governar distintos, alternativas, esperanzas, unha
pequena luz. Todo raia na miséria mental própria da falta de
contrastes e liberdades. Colleremos o 2004 cos exorcismos
próprios doutra cultura aberta e con firme personalidade, non
mimetizada. A ver se asi o endireitamos.♦

Subliñado

Badaladas e ‘Ajrú’
SUSO DE TORO

Este país demostra unha vez e outra que sempre vai
un pé por diante das estruturas de poder que o en-
cerran, o país é ben outro do que nos amosan os me-

dios de comunicación. E ten desde hai moito tempo un-
ha necesidade de autoreferenciarse, de verse nun espello
propio e limpo. Esta sociedade quere verse a si propia, e
non encontra ese espello para verse. 

E por iso cando a televisión autonómica anuncia que
comezará o ano dando as badaladas desde a torre da Be-
renguela iso garante automaticamente unha expectativa,
unha audiencia. E por iso é tan triste, tan mesquiño, que
a continuación corten a retransmisión desde Santiago
para enchufarnos as mesmas eternas boliñas que caen e
non caen da Porta do Sol. Non precisamos unha televi-
sión galega que adopte os símbolos identitarios da tele-
visión autonómica madrileña. Iso é unha estafa. E faise
por decisións políticas que son indefendíbeis. 

A nosa sociedade dun modo natural quere ter as súas
propias referencias, o máis normal. Quere ter equipas de
fútbol na primeira división e na Champions, quere ter
empresas internacionais e exportar unha cultura interna-
cionalmente. Para nós hai
moito tempo no que o único
internacional era o emigrar e
o resto era todo “regional”
como a retransmisión das ba-
daladas cañís con fondo de
chotís. Para a nosa desgracia
a xente segue a emigrar mais
os que ficamos aquí vivimos
abertos dun modo natural ao
noso tempo, vivimos interna-
cionalmente, ou globalmente,
ou antiglobalmente, ou como
se lle queira chamar a vivir
neste século XXI, lonxe da cutrez da España do fran-
quismo. 

E por iso vivimos este esgazamento entre nós e a mi-
seria moral e cultural que nos esmaga. E por iso enteirá-
monos de milagre que Mercedes Peón saca un novo dis-
co, “Ajrú”, e de que é elexida como a máis destacada ar-
tista do folk internacional pola publicación inglesa de re-
ferencia. E que o novo disco de “Leilía”, “Madama”, fi-
gura tamén nesa lista de obras escollidas. E ningún dos
nosos artistas teñen espacio para aparecer, para ocupar o

papel que merecen na nosa imaxinación, para vérmonos
todos nos seus valiosos traballos, para sentírmonos or-
gullosos deles e de nós propios. 

E isto é así porque por unha banda hai as listas ne-
gras que nos rouban obras cul-
turais e aos artistas máis li-
bres, unha verdadeira amputa-
ción que conduce a que os
medios de comunicación do
poder nos ofrezan unha imaxe
falsa e pervertida da nosa cul-
tura. Unha culturiña reducida
e amputada. Ofrécennos un
mapa das artes escénicas sen
determinados autores, actores;
da música sen determinados
músicos; da literatura sen de-
terminados autores... Unha

cultura torturada que dá a medida da miseria e a dimen-
sión da alma e a mente destes inquisidores. 

E isto é así tamén porque seguimos culturamente co-
lonizados e porque a idea da cultura que nos ofrecen,
ademais da peneira das listas negras pasa pola peneira da
pailanaxe. A pailanaxe é o que impide valorar o noso e
venerar La Puerta del Sol. Cando nunha España demo-
crática e culta había ser desde a Berenguela desde onde
se retransmitisen as badaladas no comezo deste Ano Xa-
cobeo. Unha tropa do carallo.♦

O Tempo Aberto

ALGO ME DI QUE ISTO
VAI DURAR SÉCULOS...

‘Nunha España democrática e
culta había ser desde

a Berenguela desde onde
se retransmitisen as badaladas

no comezo deste Ano Xacobeo”

O porto é, sen dúbida, o meiran-
de foco dinamizador da econo-
mía coruñesa e así estase, de
contino, a converter nunha trin-
coada galameira dos tabeiróns
financeiros e dos espurios espe-
culadores urbanísticos que se
aglutinan arredor do ronsel de
riqueza que xera a súa mesma
existencia. Trátase da pesca, do
tráfico de mercadorías, dos cru-
ceiros turísticos, etc. Todo o que
se move no ámbito portuario ten
un punto de conflitividade ou,
polo menos, de expectativas que
se transmiten en intereses claros
e precisos no seo da sociedade
herculina.

Entre as varias liñas desta
actualidade, destaca a da cons-
trución dun chamado Palacio
de Congresos nos terreos de re-
cheo dentro do mesmo corazón
da cidade, e que é nin mais nin
menos cun complexo de ocio
que terá o seu proveito econó-
mico nos centos de tendas ins-
taladas en metros cadrados a
prezo de ouro, na ducia de ci-
nes que cubrirá o arneiro cine-
matográfico coruñés e a propia
actividade congresual e de di-

versos actos públicos que se
celebrarán nas novas instala-
cións. Isto será un elemento de

intervención na esvaída econo-
mía do centro da Coruña, aso-
lado desde hai anos pola incon-

trolada competencia das gran-
des áreas comerciais mesmo
beneficiarias polos poderes po-
líticos, o que suscitou outrora
intensos debates públicos a to-
dos os niveis. Complexo de le-
cer este que xa recibiu en no-
vembro do 1999 o rexeitamen-
to dos comerciantes da influen-
te área comercial “Obelisco”,
ós que tiñan para a zona outro
proxecto consistente na con-
versión do antigo edificio da
Estación Marítima nun centro
multiusos e mesmo levar a ca-
bo un aparcamento no contorno
da dársena. Por certo, o devan-
dito palacio, propiedade da Au-
toridade Portuaria, que será a
recadadora dos seus beneficios,
está “subvencionado” polo pro-

pio Concello cunha dotación
para o 2004 de 353.395,11 eu-
ros, cifra que sumada ás tres
achegas anteriores fan un total
de case tres millóns e medio de
euros, situación que motivou a
crítica do BNG e alegacións ós
orzamentos.

Pero non paran aquí as apela-
cións polémicas por asuntos re-
lativos á actuación da Autorida-
de Portuaria: o controvertido
Plano Especial que se aprobou
no ano 2000 cunha forte oposi-
ción política e cidadá, a anula-
ción da concesión á dársena de-
portiva, a renovación de explota-
cións nos edificios do Náutico e
do Casino no Parrote, a pretendi-
da venda de terreos portuarios
para, presumiblemente, a finan-
ciación do porto exterior, este
mesmo proxecto que apresenta
profundas lagoas explicativas na
súa exposición pública, etc. A
problemática está servida en di-
versas frontes que manteñen a
tensión en torno a todo o que se
refire ó porto, que ten unha rele-
vante importancia cuantitiva e
cualitativa para o corpo social
coruñés no seu conxunto.♦

Crecer polo mar 
MANUEL LUGRÍS

O concello quere converter o porto nun referente de medre para a cidade a
través dun aterrado que dote o litoral céntrico de infraestruturas para o lecer.

A Coruña



PERFECTO CONDE
O alcalde da Estrada, Ramón
Campos Durán, do Partido
Popular, ten un problema: re-
belouse contra a súa política
fiscal unha boa parte da pobo-
ación. Pero aínda teñen un
problema máis grande os re-
belados, que viron as súas
contribucións incrementadas
de repente nunha escala me-
dia que supera o 300 por cen-
to. Dende o 19 de decembro
están pechados na Casa do
Concello para esixiren que se
revise o escandaloso incre-
mento. Campos di que “todo é
unha manobra dirixida por
catro ou cinco activistas do
BNG, que nin siquera son
afectados polas subas”, pero a
realidade non parece confor-
me con este criterio.

O conflito ten as súas orixes na
revisión da Ponencia de Valores
Catastrais que se aprobou en
1996 e na adxudicación persoal
que lle fixo o alcalde a unha em-
presa de Caldas de Reis para ela-
borar esa revisión que, unha vez
presentada, sen pasar nin pola
comisión correspondente nin po-
lo pleno, foi remitida directa-
mente por Ramón Campos á Xe-
rencia Provincial do Catastro.

Segundo Raquel López, con-
celleira nacionalista, “esa ponen-
cia estaba mal feita porque so-
brevaloraba enormemente unha
serie de fincas e inmobles, como
eran os casos dunha finca rural
de 900 metros cadrados, cercana
ao casco urbano, que se valoraba
en 691.172 euros, ou o de outra
finca, situada en Ouzande, que,
aínda estando ocupada parcial-
mente por un castro, se lle apli-
caba unha cuota que non lle co-
rrespondía. Para máis inri, o al-
calde ocultou todo isto, sen in-
formar debidamente, até que pa-
sou o prazo de alegacións. O úni-
co criterio que lle valía era o de
cargar a maior cantidade de im-
postos posíbeis sobre todo o que
puidese, e así chegouse a unha
situación na que se viron incre-
mentadas as contribucións nun
promedio do 300 por cento”.

Afán recadador

Cando os afectados empezaron a
albiscar o que pasaba, en 1997,
crearon unha plataforma para
defenderen os seus intereses e
xa daquela chegou a haber mo-
bilización social. Nun pleno ce-
lebrado entón, acordouse manter
transitoriamente os tipos fiscais
no mínimo que marcaba a lei, é
dicir, aplicar un incremento do
0,2 por cento máis o IPC men-
tres que non se corrixía a ponen-
cia. En 1999, o incremento foi
do 0,25 por cento, e en 2003, ao
rematar legalmente o período
transitorio, houbo unha suba do
0,40 por cento, que representou
un incremento mínimo do 60

por cento sobre o que os contri-
buíntes pagaran no ano anterior.

En todo este tempo, a ponen-
cia non só non foi corrixida se-
nón que, redactada sobre os seus
cirterios a ordenanza fiscal que
regula o imposto sobre bens in-
móbeis (IBI) e a pesar de que no-
venta propietarios presentaron
perto de duascentas alegacións,
votaron a favor dela os doce con-
celleiros do Partido Popular e os
cinco que ten o PSOE na Estrada.

Cando estaba a piques de re-
matar o período voluntario de pa-
gamento deste imposto, o grupo
municipal do BNG da Estrada
(catro concelleiros) pediu que se
tratase en pleno a posibilidade de
aprobar unha bonificación que
evitara o incremento do 60 por
cento nos recibos dos anos vin-
deiros e, tendo en conta que os

veciños xa tiveron que pagar o
recibo do 2003, que se bonificara
os inmóbeis da vila no equivalen-
te ao exceso da suba aplicada en
2003, o que equivalería a unha
bonificación do 75 por cento na
contribución de 2004. En resu-
me, que se modificara a ordenan-
za introducindo unha bonifica-
ción para todos os inmóbeis do
casco urbano da Estrada do 75
por cento para o 2004 e do 37,5
por cento para os anos sucesivos
até que entre en vigor unha nova
Ponencia de Valores que reflicta
acaidamente os valores reais do
mercado inmobiliario local.

O BNG tamén pide que se
cree unha comisión mixta para
revisar a Ponencia de Valores Ca-
tastrais integrada por represen-
tantes de cada un dos grupos po-
líticos municipais, tres veciños

eleitos pola Asemblea Veciñal de
Afectados pola Suba do IBI e
técnicos propios dos Servicios de
Urbanismo e Intervención mun-
cipais, e outros técnicos externos
propostos pola Asemblea de Ve-
ciños, para comezar a traballar
inmediatamente.

Peche no Concello

Ante a negativa de Ramón
Campos a convocar un pleno no
que se tratase este asunto, argu-
mentando que non se puido ce-
lebrar o que lle correspondía ao
mes de decembro porque o se-
gundo luns dese mes foi festivo,
unha parte importante dos afec-
tados decidiu incrementar a pro-
testa e iniciouse un peche na
Casa do Concello o 19 de de-
cembro que aínda continúa. Fo-

ron moitos os que pasaron a
Noiteboa e o fin de ano no salón
de plenos. Un restaurante da vi-
la ofrecéullela cea de fin de ano.

Entre os pechados reina, de
todos os xeitos, o bo humor até o
punto de que celebraron a súa
maneira o día dos Santos Inocen-
tes e até parodiaron a inaugura-
ción da nova praza maior da Es-
trada, oficialmente chamada da
Constitución, chamándolle da
Contribución. Estaba prevista,
para ese día, a inauguración ofi-
cial da praza e a presenza da
conselleira de Servicios Sociais
da Xunta, María Xosé Cimade-
vila, pero o acto foi suspendido a
última hora, dando lugar á paro-
dia na que un inocente veciño,
sen dúbida simpatizante do PP,
tomou a unha concelleira do
Bloque por María Xosé Cimade-
vila e acercouse a ela para diciri-
lle: “Eu coñézote. Sei onde naci-
ches. Nas próximas eleccións
heiche buscar cen votos polo
menos”. A concelleira, sorpren-
dida, contestoulle: “Non me traia
tantos. Abóndame co seu”.

Bromas aparte, os ánimos
dos da Estrada non están porque
os tomen por paganos. Como
nos dixo Ramón Blanco, o dono
da superficie na que se asenta
un castro e que lle quixeron fa-
cer pagar como se fose un terreo
edificábel, “está ben que quei-
ran cobrar o que corresponda,
pero que non se pasen tanto co-
mo se están pasando”.

O luns, 12 de xaneiro, ás 21
horas, por fin o tema será trata-
do nun pleno. Prevese anima-
ción na Estrada.♦
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Un grupo de veciños pasa as festas do Nadal pechado no consistorio

O Concello da Estrada
sobe a contribución un 300 por cento

Os veciños non sacrificaron as festas do Nadal malia ficaren pechados na Casa do Concello.                                                                                                                        A.N.T.

Parece que a ten armada aí
fóra, señor alcalde.

Non teño nada armado. Iso
é cousa de catro ou cinco dos
do Bloque, que son sempre os
mesmos. Algúns nin sequera
teñen propiedades na Estrada.

Máis de catro ou cinco
parecen.

Serán seis. Algún día hase
saber quen e por que artellou
todo isto.

Mentres tanto, que fai
vostede?

Traballar sen parar, de
acordo coa lei.

Por que non convocou o
pleno que lle pediron?

Porque a lei non me obri-
gaba a facelo. Hai que convo-
car un cada mes, pero se o día
que lle corresponde ao pleno é
festivo, non hai por que face-
lo. Tamén me pediron que de-
mitise como alcalde e non me
vou ir mentres a xente me vo-
te. Eu teño 8.000 votos que a
outros lles gustaría ter. Sabe
que lle digo? Que me gustaría
que gobernase o Bloque du-
rante catro anos para que os
veciños se deran conta do que
é. Se eu teño doce, de 21 con-
celleiros, por algo será.♦

Ramón Campos, alcalde estradense

‘Hase saber quen artellou todo isto’

P.C.



A construción da vía rápida do
Morrazo que enlazará a autopista
AP-9 en Rande co municipio can-
gués segue a levantar bochas. A
medida que as máquinas avanzan e
rebentan ladeiras as protestas veci-
ñais aumentan. Tanto o trazado co-
mo o xeito no que se están a de-
senvolver as obras están a provocar
unha forte confliti-
vidade social en
Moaña que nos úl-
timos días vénse
de reflectir con
continuados cortes
de tráfico por parte
dos veciños, ence-
rros nas igrexa pa-
rroquiais de Meira
e Domaio e a reco-
llida de firmas e
postais co lema
“Salvemos o Caei-
ro” que o pasado
mércores se pre-
sentaron no Rexistro da Conselle-
ría de Política Territorial, en Com-
postela. Este foi o último acto rei-
vindicativo levado a cabo polos ve-
ciños afectados polo trazado da vía
rápida. En total 2000 rúbricas e
postais nunha acción coa que os
afectados esperan obter resposta.
De non ser así continuarán as mo-
bilizacións, aseguran. 

Con todo, os afectados bus-
can exercer maior presión ante a
consellería de Política Territorial
para que atenda as súas deman-
das e se abra o diálogo entre a
consellería e o concello. As súas
reivindicacións céntrase na reali-
zación de construcións alternati-
vas ás prevista pola Administra-
ción nos puntos máis conflicti-

vos para que as obras que cóm-
pre realizar e o tráfico que xera-
rá a nova vía non afecten a vi-
vendas, nin aos mananciais e re-
des de abastecemento de auga e
provoquen o menor impacto am-
biental. Dende os colectivos ve-
ciñais denúnciase “a forma bru-
tal” na que se está a desenvolver

a execución da
estrada ao tempo
que manifestan o
seu temor ante a
presencia de má-
quinas e a que as
voaduras e move-
mento de pedras
e terra produzan
desperfectos nas
vivendas próxi-
mas.

De momento
a Xunta de Gali-
cia non respon-
deu oficialmente

ao acordo plenario unánime al-
canzado o pasado mes no conce-
llo de Moaña no que se solicita-
ba unha reunión co responsábeis
da Consellería de Política Terri-
torial para expoñerlle os cambios
esixidos polos afectados.

Tramos conflitivos

O concello de Moaña é o máis
afectado pola realización da
obra, especialmente nos puntos
de Meira, a Devesa, o Muíño do
Inferno e O Caeiro.

Como asegura Xacinto Gar-
cía, membro dun dos colectivos
veciñais de Meira, nesta parro-
quia os traballos da vía rápida
afectarán á rede de abastecemen-

to de auga do lugar deixando os
seus habitantes afectados. Outras
das zonas en conflito polo traza-
do previsto é a parroquia de Do-
maio. Aquí os veciños solicitan
que se faga un viaduto no tramo
que atravesa A Devesa. O pro-
xecto contempla un aterrado. Na
obra prevista canalizaríase o río e
quedarían afectadas ademais va-
rias captacións de auga. No Muí-
ño do Inferno, outro punto que
conta co desacordo veciñal, píde-
se igualmente que se constrúa un
viaduto en lugar do aterrado pre-
visto e no Caeiro reclaman un
cambio de itinerario para que as
obras e as detonacións que cóm-
pre realizar non danen as casas
do barrio, situadas exactamente
debaixo do trazado.

Nos pasados meses a conselle-
ría rexeitou estas peticións alegan-

do que se retardarían as obras e se
encarecería o custe. Ante a negati-
va da Administración de variar a
construción da vía, o concello de
Moaña encargou a consultoría La-
gares un estudio sobre a viabilida-
de das solucións alternativas nos
puntos conflitivos, no que se reba-
tía a tardanza e o aumento do cus-
te anunciado pola Xunta e que se
remitiu a principios do mes pasa-
do á Consellería. 

Pola súa parte a Xunta de Gali-
cia contratou outro estudio, segun-
do asegura o deputado nacionalista
Bieito Lobeira, para analizar a pe-
ticións dos veciños e a corporación
local sobre o novo trazado viario.
As conclusións deste último estu-
dio coñeceunas o grupo nacionalis-
ta o pasado xoves e nelas desacon-
séllase a solución dos veciños.

Para este deputado, estas

conclusións son “unha coartada
para non ter que dialogar e impo-
ñer unilateralmente o seu crite-
rio, porque o estudio de Lagares
realizado a instancias do conce-
llo de Moaña avala que outro tra-
zado é posíbel”.

Os veciños de Moaña denun-
cian “a imposición unilateral dos
criterios da Consellería e a substi-
tución das negociacións necesa-
rias coas autoridades do concello
polo masivo envío de forzas anti-
disturbios co único obxecto de in-
timidar a poboación que se mani-
festa pacificamente”, pero manté-
ñense á espera da resposta oficial.

Bieito Lobeira. considera que
a vía rápida é necesaria, pero
coida que “a súa realización é
compatible co respecto aos inte-
reses dos veciños, ao medio am-
biente e ao patrimonio.♦
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As cidades e vilas galegas cons-
truídas á beira de ríos dos que
bebía o seu desenvolvemento e
aos que lle agradecía a súa paisa-
xe, o seu traballo paseniño na en-
sanche de vales, durante o “desa-
rrollismo” e ata moi recentemen-
te rachan a súa simbiose, conci-
bindo as augas como un sumi-
doiro e ás ribeiras como un te-
rreo céntrico no que poder espe-
cular. Constrúense grandes blo-
ques de edificios que impiden to-
do contacto visual e xa que logo
a degradación dos cascos anti-
gos das beiras. 

En Pontevedra será difícil
recuperar a estampa dunha vila
deitada harmonicamente sobre a
ría en chanzos sucesivos sobre
os que se ía erguendo a súa fi-
gura ata alcanzar o punto máis
elevado nos edificios adminis-
trativos e relixiosos en conso-

nancia coa orde social que re-
flectían. Mais desde o goberno
municipal vense de lanzar un
plan de actuación para recuperar
a conexión do río coa cidade pa-
ra paliar no posíbel tantas déca-
das de desencontro de ambos os
dous espacios. 

As tres liñas de actuación
fundamentais son saneamento,
recuperación e comunicación.
Saneamento integral do río/ría e

xunqueira coa eliminación de to-
dos os vertidos que na actualida-
de soporta. Obras xa adxudica-
das e cun orzamento de 4,8 mi-
llóns de euros. 

Recuperación dos terreos de
TAFISA coa desaparición da ac-
tividade fabril nesta planta deuse
xa unha mellora de por si da ca-
lidade das augas do río, verifica-
da co mellor método de análise
que poida haber que é a volta da

lamprea (desaparecida hai anos)
e aumento da poboación de reos,
anguías e salmóns. Pero ademais
o poder dispoñer das 9 Hectáreas
do terreo da empresa á beira do
río para destinalos a usos públi-
cos, permitirá revalorizar o en-
torno desde o punto de vista eco-
lóxico e paisaxístico. 

Por último acometerase a co-
nexión da cidade co río a través
dunha serie de actuacións nas

marxes e o tratamento das zonas
limítrofes. Na conexión da cida-
de coas dúas marxes do río des-
tacan nas vías Rúa Real-Praza de
Valentin García Escudero, Co-
bián Roffignac-Pai Amoedo,
Rúa Ferreirós-Praza de Concep-
ción Arenal, Arcebispo Malvar...
e en canto as actuacións nos bor-
de para mellora do entorno siná-
lase a Rúa da Serra, Xan Guiller-
me, Barriada de Santa Clara, Zo-
na do Mercado Provisorio, Con-
cesión de Mollavao, etc. 

Conviven dúas concepcións
da ría de Pontevedra incompati-
bles representadas pola actua-
ción do Concello no traslado da
empresa TAFISA, e o comporta-
mento da Xunta para a consoli-
dación e privatización dos terre-
os da empresa ENCE. É eviden-
te a colisión entre as dúas visións
de desenvolvemento da cidade.♦

A integración da cidade co río
X.C. GARRIDO COUCEIRO

Tafisa marcha para un polígono industrial e a cida-
de traballa en recuperar integralmente o río Lérez.

Pontevedra

As obras afectarán ás vivendas e ao abastecemento de auga, segundo os veciños

Novas mobilizacións
en Moaña para esixir melloras na vía rápida

A vía percorre uha zona de grande importancia turística e paisaxística.

A.N.T.
Estradas colapsadas por cortes de tráfico, encerros na igrexa da
parroquia, recollida de firmas e elaboración de tarxetas coa
Xunta de Galicia como destinatario. Así reiniciaron as mobili-
zacións este Nadal os veciños de Moaña en protesta polo traza-
do previsto da Vía Rápida do Morrazo. O BNG únese recla-
mando no Parlamento a comparecencia do conselleiro de Políti-
ca Territorial, Alberto Núñez Feixó. A Xunta “négase a dialogar”.

A Xunta
aínda non respondeu
ás peticións
unánimes
do concello
de Moaña.



H.V.
O 25 de xullo de 2004 cae en
domingo e por esta razón é
Ano Santo, circunstancia que a
Xunta aproveitará para orga-
nizar un novo Xacobeo. Así, o
conselleiro de Cultura anun-
ciou unha programación cultu-
ral ateigada de espectáculos de
artistas estranxeiros que xa
provocou polémica por igno-
rar o mundo cultural galego.

O conselleiro de Cultura Xesús
Pérez Varela anunciou un pro-
grama de actuacións musicais
de artistas internacionais. Ade-
mais de figuras de prestixio ac-
tual como os Chemical Brot-
hers ou Massive Attack, algúns
dinosauros no ocaso da súa ca-
rreira tamén virán a Galiza.
Trátase de figuras que agora
programan xiras por provincias
para facer caixa como David
Bowie, Dob Dylan, Sting, Br-
yan Adams ou Mike Oldfield.
Son nomes que Pérez Varela
presentou en público con defi-
ciente pronuncia e aos que en-
gadiu a probábel derradeira ac-
tuación de Pavarotti. Por fortu-
na, o noso ilustrado conselleiro
de Cultura destas non mencio-
nou a Carmiña Burana.

Aínda que nos casos de Dy-
lan, Bowie, Lenny Kravitz,
Massive Atack, Chemical Brot-
her e Jane’s Adiction o conse-
lleiro asegurou que xa hai con-
tratos pechados para actuar du-
rante un festival de tres días a
celebrar en xullo, en ningunha
das páxinas electrónicas oficiais
deses artistas figura Compostela
como concerto previsto e só no
caso de David Bowie alúdese ao
Xacobeo como posibilidade
“sen confirmar”.

Ademais do anuncio desta pro-
gramación para o Xacobeo, Xesús
Pérez Varela tamén realizou unhas
declaracións nas que aludiu a unha
petición da deputada do BNG
Pilar García Negro de que a pro-
gramación do Xacobeo incluíse
artistas galegos. En resposta o
conselleiro afirmou Pilar García
Negro “confunde un espectácu-
lo, unha proxección de Galiza
con motivo do Ano Santo, cun-
ha feira, e isto non é unha feira”. 

As declaracións do conse-
lleiro sorprenderon o BNG e
mereceron un comunicado asi-
nado polo viceportavoz parla-

mentario Alfredo Suárez Canal,
quen cualificou de “indignas” as
súa afirmacións e indicou que
para Pérez Varela “os nosos ar-

tistas son de feira e non serven
para proxectar á Galiza cara ao
exterior”. Por iso os nacionalis-
tas reclamáronlle ao conselleiro

“rectificar de inmediato ou, en
caso de non facelo, debe presen-
tar a súa dimisión”.

A petición formulada por Pi-
lar García Negro a respecto da
presenza de artistas galegos na
programación do Xacobeo non
era unha novidade e ía na mesma
liña do manifestado nos últimos
meses por este colectivo, que re-
clama que a metade dos actos
culturais estean integrados por
actuacións con artistas galegos.

31 millóns de orzamento

A Consellaría indicou que para o
exercicio de 2004 a Sociedade
Anónima de Xestión do Plan Xa-
cobeo conta cun orzamento de
31,9 millóns de euros, pero non
ofreceu cantidades desglosadas.
Na oficina de prensa da Conse-
llaría de Cultura indicaron que a
maioría deses cartos irán “para
promoción e conservación do
Camiño e unha parte mínima pa-
ra gastos de persoal”.

Aínda que como afirman na
Consellaría o groso dos 31,9 mi-
llóns son para actividades cultu-
rais, foi unha práctica habitual
nos anteriores Xacobeos que
atribuísen ao Ano Santo todos os
actos organizados pola Adminis-
tración autonómica a pesar de
que non tivesen nada que ver co
Ano Santo.

Se no desglose dos orzamen-
tos a Consellaría non é explícita,
a política informativa é distinta
no que atinxe ás previsións de
visitas e de beneficios. Pérez Va-
rela asegurou que virán seis mi-
llóns de turistas e proporciona-
rán 4.000 millóns de euros ao
conxunto da economía galega,
dos que 721 millóns son para o
sector hostaleiro.

En todo caso, o Xacobeo des-
te ano pode aproveitar as sinerxí-
as que lle producirá a celebra-
ción dun evento tan próximo co-
mo a Eurocopa 2004 de fútbol,
que vai ter lugar a principios do
verán en Portugal. Ademais, este
acontecemento deportivo con-
cluirá días antes dos actos cen-
trais do Xacobeo no mes de xu-
llo, o que podería significar unha
posibilidade para captar viaxei-
ros cara Galiza.♦
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Pérez Varela prevé a chegada de seis millóns de turistas

Dylan, Sting e Bowie peregrinarán a Santiago

Bob Dylan, Sting e David Bowie, os vellos roqueiros serán as estrelas do Xacobeo 2004.



A.N.T.
Máis de cinco meses despois
da súa aprobación, a Real Aca-
demia Galega (RAG) publica o
texto completo da nova norma-
tiva galega. A Xunta non toma-
rá ningunha medida para dar
a coñecer os termos do acordo
e no Diario Oficial de Galiza
non recibiron ninguha orde
para asumir a nova normativa
aprobada hai xa medio ano.

O volume da Academia Galega
máis o Instituto Galego da Lin-
gua véndese cunha banda na que
reza “Único texto oficial da Real
Academia Galega” co fin de
marcar as diferenzas da anterior
edición por parte do selo privado
Do Cumio que tanto incomodou
o grupo de goberno presidido
por Xosé Ramón Barreiro. “Só a
Academia ten dereito a publicalo
como texto autorizado, o que le-
va consigo, tratándose dun texto
dunha importante función públi-
ca, a obriga, por parte da nosa
institución, de facelo público
canto antes” lese nunha páxina
incluída solta no libro. Malia iso,
a RAG explica unha das razóns
que puido levar ao atraso na súa
publicación oficial. “Preceptiva-
mente, a Academia enviou o tex-
to á Xunta para facela sabedora
do seu contido e por se conside-
raba oportuna a súa publicación
no Diario Oficial de Galicia
(DOG). Ao non facerse efectiva,
a RAG acordou no plenario do
25 de outubro deste ano, proce-
der á publicación das presentes

Normas” di na nota aclaratoria
que aparece solta no volume. As
novas normas preséntanse como
a “18ª edición revisada” e inclúe
despois da presentación do presi-
dente a nota da décimo terceira
edición tamén revisada de 1995
e á edición de 1982. Só o breve
texto introdutorio do presidente
fai referencia ao proceso desen-

volvido até chegar ao consenso
que, segundo Barreiro, comeza-
ría cando a Academia nomea un-
ha comisión propia integrada por
catro académicos tres profesores
universitarios e un representante
do ILG, despois de que fracasase
o primeiro intento de aprobar un
texto de acordo en pleno celebra-
do en novembro do 2001. 

De feito, pouco despois da
súa aprobación en xullo do pa-
sado ano, varias foron as voces
que pediron a publicación da
nova normativa no Diario Ofi-
cial co fin de darlle maior forza
política. Entre elas, a do propio
secretario da Academia, Manuel
González que consideraba perti-
nente a súa publicación oficial

ou a da propia Mesa pola Nor-
malización, por citar só dúas de-
las. Por parte da Dirección Xe-
ral de Política Lingüística ase-
gurábase daquela, hai agora me-
dio ano, que nun consello da
Xunta se aprobarían medidas
para facer efectiva a nova nor-
mativa, feito que non se produ-
ciu seis meses despois. Malia
iso, xa daquela o director xeral
Xesús Pablo González Moreiras
dáballe “carta de oficialidade”
ao acordo normativo aprobado
na Academia e comprometíase
tamén a adaptar os documentos
aos novos cambios desde o pri-
meiro momento. 

Medio ano despois desde o
Diario Oficial non recibiron nin-
gún comunicado oficial para que
apliquen os cambios da nova
normativa e a día 8 de xaneiro
seguía saíndo escrito pola nor-
mativa de 1982. Tampouco os
centros de ensino nin distintos
organismos oficiais foron convi-
dados a coñecer e aplicar o acor-
do. Desde a Dirección Xeral de
Política Lingüística sinalan que
non teñen previsto “ningún tipo
de medida” ao respecto e o que si
anuncian é que “cumprirán” a
normativa agora publicada pola
academia. Foi o mundo editorial
o que con maior celeridade adap-
tou os novos textos á normativa
e moitas das empresas levan xa
meses publicando novos libros
coa normativa do acordo, sen es-
pera da súa publicación oficial,
nin por parte do DOG nin por
parte da Academia.♦
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A Xunta non ten prevista aínda ningunha medida para a súa promoción

A Academia publica o acordo lingüístico

Xosé Ramón Barreiro, no centro, Presidente da Academia Galega.                                                                   A. PANARO / Arquivo

Ao longo deste estudo realízase unha
rigorosa revisión crítica da obra na-
rrativa de Ramón Otero Pedrayo ao

tempo que se establecen cales son os ele-
mentos ficticios que o autor utilizou para a
creación dunha novela nacional.

Próbase que os textos narrativos ote-
rianos se corresponden cun obxecti-
vo político que non é outro que o de

substantivar a nación e trasladar esa idea, pola
vía das novelas, a un público máis amplo que
as reducidas elites que participaran no proxec-

to de reivindicación de Galiza até daquela. 

Oestudo presta unha especial
atención á análise do modo en
que se concretaron nas obras do

autor de Trasalba aquelas ideas, mitos, te-
mas ou, mesmo, propostas ideolóxicas que
as elites culturais do seu tempo (das que el
mesmo foi un perfeito representante) pre-
tenderon consolidar como referentes da no-
sa identidade colectiva e, á vez, como mar-
cos interpretativos dirixidos aos membros da
nosa comunidade nacional.

A construción nacional no discurso
literario de Ramón Otero Pedrayo

CARME FERNÁNDEZ PÉREZ-SANJULIÁN

COLECCIÓN CAMPUS 
A NOSA TERRA

Novidade

AS NOVAS NORMAS DO GALEGO
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A parte dedicada ao verbo nas novas normas
é, talvez, a que menos mudanzas experimen-
tou. O único aspecto gráfico-morfolóxico
que se altera é a acentuación paroxítona da
primeira e segunda persoa do plural do pre-
térito de subxuntivo, de modo que amáse-
mos e amásedes pasan as ser as únicas for-
mas admitidas, para alén da adopción da for-
ma estudar (que substitúe estudiar) e da in-
corporación de ouvir, que debe convivir con
oír. Mais, sen seren estritamente de carácter
morfolóxico, introducíronse nas normas al-
gunhas observacións sobre o uso de determi-
nadas formas verbais que, aínda sendo máis
ben propias da gramática da lingua, teñen
unha especial relevancia por potenciaren
certos trazos moi significativos, como son o
reforzamento da distinción formal entre an-
tepretérito de indicativo (con -ra) e pretérito
de subxuntivo (con -se) e a potenciación do
uso do futuro de subxuntivo. No primeiro
caso a norma recomenda “manter ben discri-
minados os usos dos dous tempos” (cantara
como indicativo e cantase como subxuntivo)
e, canto ao uso do futuro de subxuntivo, afir-
ma que “dada a súa lexitimidade histórica e
a súa rendibilidade en certos rexistros lin-
güísticos, como por exemplo a linguaxe xu-
rídica, cómpre restaurar o seu uso”. 

Nada especial di a norma, por contra, a
respecto do uso do infinitivo flexionado,
salvo a súa natural inclusión nos paradigmas
verbais, da mesma forma que tamén se in-
clúe o futuro do subxuntivo, pois, a diferen-
za do que acontece con este, o emprego das
formas flexionadas no infinitivo gozaba xa
de total recoñecemento e non era obxecto de
discusión. Outra cousa é que se teña posto a
énfase suficiente na importancia do seu uso.
Neste sentido, non deixa de resultar un pou-
co estraño ou ilóxico que, en xeral, as per-
soas dedicadas á corrección ou tradución de
textos para o galego, así como o profesora-
do de lingua galega, teñan insistido máis ou
teñan posto máis énfase nos erros ou desví-
os de cáracter fundamentalmente ortográfi-
co (usos de <b/v>, de <h>, acentuación etc.)
do que na preservación de trazos tan carac-
terísticos do galego como son o infinitivo
flexionado ou o futuro de subxuntivo. 

Sobre isto quería agora chamar a aten-
ción e subliñar a obrigatoriedade do uso des-
tas formas en determinados casos en que xa
a gramática, dunha forma ou doutra, ten es-
tabelecido algún tipo de prescrición. Aquelas
persoas que realizan labores de corrección
lingüística e que, por tanto, están a desempe-
ñar un papel importante na conformación do

modelo de galego culto, deberían, segundo o
meu punto de vista, conceder moita máis re-
levancia á incorrección dun enunciado como
Por os rapaces chegar tarde, o profesor cha-
moulles a atención, debido a non utilización
do infinitivo flexionado chegaren, da que se
debería dar en gravata ou voda con <b>, por
exemplo. No primeiro caso estamos a vio-
lentar as estruturas morfosintácticas da lin-
gua, en tanto que no segundo se produce un-
ha simple falta de ortografía. En Aprobación,
se proceder, do orzamento anual co uso do
futuro de subxuntivo estase a utilizar un tra-
zo estilístico-expresivo característico e dife-
rencial que achega maior precisión temporal
e autoctonía, valores que se perderían co uso
da forma procede. Nunha proba para ocupar
unha praza de asesor lingüístico ou para tra-
ballar nun servizo de normalización, por
exemplo, estes aspectos deberían ser bási-
cos, cando na realidade son os máis descoi-
dados ao se considera-
ren simplemente opcio-
nais. Tamén deberían
ser tidos en conta, claro
está, polo profesorado
de lingua galega, polos
autores e autoras, e po-
los medios de comuni-
cación que usan o gale-
go. Tentarei expor, a se-
guir, aqueles casos en
que o seu uso ten, ou
debería ter, valor pres-
critivo.

Acomezarmos polo
infinitivo flexionado, pódese considerar
obrigatorio nos seguintes casos: en primeiro
lugar, cando o infinitivo ten un suxeito ex-
preso no texto, ben sexa diferente ou idénti-
co ao do verbo rexente (Resultou decisivo
estares ti alí con eles; Todos admitiron, con
afouteza, seren eles os culpábeis); en segun-
do lugar, cando o infinitivo non ten suxeito
expreso, mais vai referido a un axente deter-
minado non indicado no contexto (Convén
virdes con tempo; Admitiu sermos os mello-
res); e, por último, sempre que o infinitivo
for introducido por unha preposición ou lo-
cución prepositva e tiver suxeito propio, aín-
da que coincida co do verbo principal, no-
meadamente se colocado antes deste (Casti-
goute por chegares tarde; Antes de saírmos
de viaxe, temos de acabar o traballo). Nou-
tros casos, o uso do infinitivo flexionado po-
de ser facultativo, aínda que existen factores
que favorecen o seu emprego: presenza dun
pronome reflexivo ou dun complemento

predicativo xunto ao infinitivo, o afastamen-
to deste do verbo rexente, a anteposición do
infinitivo, a forma impersoal do rexente, a
necesidade de clareza ou énfase na expre-
sión, a eufonía etc. Como criterio xeral, dé-
bese usar o infinitivo flexionado sempre que
for posíbel gramaticalmente e non resultar
estilisticamente desaconsellábel. 

■ UN FUTURO EN PERIGO DE EXTINCIÓN

O futuro de subxuntivo, por outra parte, é un-
ha característica do galego que hoxe está en
decadencia e que é necesario preservarmos.
Constitúe unha forma non real que marca a
eventualidade no futuro, situándose por tanto
na posterioridade ao momento da enun-
ciación; nunca se utiliza como autónomo en
cláusulas simples, senón que só aparece co-
mo núcleo da frase verbal nalgunhas cláusu-
las en correlación con outro verbo en futuro,

presente de indicativo
ou de subxuntivo e im-
perativo; esas cláusulas
son as condicionantes,
circunstanciais tempo-
rais, circunstanciais lo-
cativas, circunstanciais
modais (e outras intro-
ducidas polas mesmas
conxuncións en cláusu-
las comparantes e in-
tensificantes, propias
das bipolares compara-
tivas e proporcionais
respectivamente) e rela-

tivas, para alén doutras construcións relacio-
nadas coas anteriores en que se repite o ver-
bo en presente de subxuntivo e en futuro de
subxuntivo (sexa como for, faga o que fixer).
Parece moi recomendábel, desde o ámbito
formalizado da lingua, dar preferencia ao uso
do futuro de subxuntivo neses casos, a pesar
de existiren outras posibilidades, primeiro
por así contribuírmos a recuperar unha forma
en decadencia de grande valor para marcar-
mos a necesaria fronteira fronte ao español, e
en segundo lugar por ser unha fórmula con
grande rendibilidade expresiva e de maior
precisión lingüística do que outros tempos
verbais. Mais, para alén desa opción pre-
ferencial, tamén parece conveniente propor-
mos como prescritivos algúns deses casos.
Así, dadas as circunstancias adecuadas para o
uso do futuro de subxuntivo e tendo en conta
que onde fundamentalmente se ten utilizado
desde a época medieval é nas oracións con-
dicionais lato sensu, deberíase considerar

prescritivo o seu uso nas cláusulas condicio-
nantes con se (Se chegares antes das dez,
chámame), nas circunstanciais temporais con
cando con valor condicional (Irei cando
cumprires a túa palabra), nas circunstanciais
modais con segundo ou conforme que tamén
teñan un matiz condicional (Conforme traba-
llaren, así cobrarán) e nas relativas así mes-
mo con valor condicional (Aprobarán os que
máis estudaren). A modo de exemplo, debe-
ría considerarse obrigatorio o uso do futuro
de subxuntivo en casos como o seguinte: “Os
que (se, cando) non achegaren a documenta-
ción antes do vindeiro día 30 serán excluí-
dos” ; neste sentido, véxase o diferente signi-
ficado de Cobrarán unha pensión especial os
que cotizasen / cotizaren durante 20 anos se-
gundo o tempo empregado. 

En conclusión, aínda que o uso do futu-
ro de subxuntivo foi esmorecendo moder-
namente na fala en paralelo coa sorte que
seguiu este mesmo tempo no español, a súa
plena funcionalidade no longo período me-
dieval de normalidade lingüística na Gali-
za, así como a pervivencia na nosa literatu-
ra popular (refráns, cantares), na fala e na li-
teratura do XIX (Pondal, Curros, Rosalía
etc.) e mesmo na do XX, ao que lle hai que
acrecentar a plena vixencia no portugués
actual, parecen aconsellar o esforzo da súa
recuperación nun principio cando menos na
escrita, aínda que só sexa como fórmula de
reafirmación da nosa identidade lingüística
e de diferenciación co castelán, para alén da
súa incuestionábel utilidade tanto na prosa
técnica, xurídica ou burocrático-adminis-
trativa, como nos restantes usos da lingua e
como recurso estilístico moi rendíbel na
lingua literaria. Algo semellante se podería
dicir do infinitivo flexionado: aínda que a
súa vitalidade na fala actual é moito maior,
principalmente entre a xente idosa, corre ta-
mén o risco de se perder nas capas de po-
boación máis novas por ser un trazo que
non posúe o castelán, verdadeiro modelo
subxacente e única lingua que está a amea-
zar as estruturas propias do galego, pondo
tamén en perigo a mesma supervivencia
deste como lingua autónoma e maioritaria
da Galiza. Potenciarmos o uso do infinitivo
flexionado e do futuro de subxuntivo su-
pón, pois, afortalarmos o noso sistema lin-
güístico e garantirmos mellor a súa inde-
pendencia e o seu porvir.♦

XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO é profesor
titular da Universidade da Coruña e autor

da Gramática da Lingua Galega (A Nosa Terra).
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‘Os correctores
lingüísticos deberían

concederlle moita máis
relevancia á incorrección
destas formas verbais que
a erros ortográficos como
voda ou gravata con <b>”



PERFECTO CONDE
Pouco máis de un ano despois de
se crear, péchase en falso a comi-
sión investigadora sobre o Presti-
ge no Parlamento galego. A ac-
tuación da maioría parlamenta-
ria galega sementa dúbidas no
Tribunal Constitucional e con-
trasta coa actitude do Parlamen-
to europeo, que ten en marcha
unha investigación para acla-
rar as causas da maré negra.

A comisión parlamentaria que se
abriu no seu día para investigar
as causas e os efectos do Presti-
ge xa é unha longa historia. In-
mediatemente despois de ocorri-
da a catastrofe, os deputados do
BNG e do PSOE solicitaron e
lograron a súa creación no Par-
lamento Galego, pero en realida-
de nunca chegou a funcionar co-
mo sería necesario debido aos
atrancos e mesmo aos bloqueos
á que foi sometida por parte da
Xunta de Galicia, o Goberno
central e o grupo parlamentario
do Partido Popular.

Solicitada a súa creación a
principios de decembro de 2002,
antes de comezar o ano seguinte
estaba posta en marcha por una-
nimidade, e comezou a facer as
primeiras reunións e compare-
cencias en xaneiro de 2003. Xa
daquela se empezou a notar o
mal “corpo” que lle poñía a Ma-
nuel Fraga, á Xunta e ao PP a
posibilidade de que se andase
erguendo a alfombra para ver o
que había debaixo. En realidade,
o PP accedera a formalizala por-
que tiña en marcha dúas mo-
cións de censura contra o seu
goberno na Xunta e pensaban os
seus dirixentes que non cumpría
poñerlle máis leña ao lume.
Cando viron que aquel apreto
pasaba, non volveron interesarse
en que a comisión funcionase e
fixeron todo o que estivo na súa
man para torpedeala, impedindo
a entrega da documentación so-
licitada, non permitindo que al-

tos cargos en exercicio e ex altos
cargos comparecesen nela para
informaren do que tiña pasado.
Pouco tempo máis tarde, en fe-
breiro do 2002, o PP xa mostrou
a vontade que tiña de que non se
investigase parlamentariamente
o Prestigesolicitando a disolu-
ción anticipada que só uns me-
ses antes contibuíra a formar.

Daquela entrouse nun proce-
so ben curioso que ha traer cola
durante moito tempo. Na prima-
vera do ano pasado, a maioría
parlamentaria que detenta o PP
decidiu cancelar a comisión aín-
da sabendo que, dende xuño de
2003, o Tribunal Constitucional
tiña derriba da mesa un recurso
de amparo presentado polo BNG
e polo PSOE. Ese recurso tardou
catro meses en ser substanciado
polo Constitucional, pero final-
mente, en decembro último, foi
aceptado e polo tanto posto en
marcha o seu procedemento.

Polo camiño, todo un dilema
de interpretacións regulamenta-
rias que non enfriaron o ánimo
disolvente do PP. Os letrados do

Parlamento Galego tiveron que
elaborar unha norma interpretati-
va do regulamento da institución
da rúa do Hórreo na que explica-
ron algunhas precaucións que
non se tomaron. A oposición foi
máis clara aínda, afirmando que
unha comisión que fora formada
por unanimidade non se podía
disolver sen resolver os propósi-

tos para que fora creada ou se
modificaba o regulamento parla-
mentario.

Malia todo, o PP tirou sem-
pre para adiante no camiño de
que non se investigase o que pa-
sou co barco da desgraza. Non
deixou en ningún momento que
comparecesen ex altos cargos,
como Xosé Cuíña ou Carlos del

Álamo para contar o que podían
saber sobre como se tratou o ac-
cidente e as súas posteriores
consecuencias dramáticas. Non
serviu de nada que, dende os
bancos da oposición, lle dixeran
a Fraga e aos seus deputados que
estaban a facer “interpretación
torticeira” da lexislación vixente
para ocultar o que eles non qui-
xeron que se soubese no Parla-
mento Galego.

A consecuencia até agora foi
que o 29 de decembro de 2003 a
maioría do PP enterrou definiti-
vamente unha comisión que pui-
do servir para que se coñecese
publicamente un dos episodios
máis importantes que viviu a his-
toria de Galiza en moito tempo.
Os popularesnon quixeron ouvir
os argumentos dunha oposición
que dicía que, posto que o Tribu-
nal Constitucional admitiu a trá-
mite o dereito de amparo solici-
tado e que, polo tanto, existe a
posibilidade de que se vulnera-
sen dereitos fundamentais, asun-
to que tardará probablemente
máis de dous anos en resolverse,
sería bo que se retrolevase todo o
conflito ao momento no que se
iniciou o proceso de disolución
no caso en que o Constitucional
acabe fallando a favor dos que
solicitaron o seu amparo.

De non ser así, como xa im-
puxo o PP, pódese dar unha si-
tuación abondo chocante. Se ese
fallo favorábel se producira, che-
garía xa tarde para que o Parla-
mento Galego investigue un
asunto que afectou gravemente a
todos os habitantes de Galiza.
Ademais, de novo aparece nidia-
mente reflectida a contradición
que significa que o Parlamento
Europeo abrira unha investiga-
ción sobre o Prestigee que o Go-
berno de España non fixera o tal
e a que no seu día abriu o Parla-
mento Galego fora abruptamente
desfenestrada por unha parte
numericamente importante dos
mesmos que a crearon.♦
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Admitiu a trámite un recurso da oposición

O Constitucional investigará o Parlamento galego
pola cancelación da comisión do Prestige

A.N.T.
O deputado do PSdeG-
PSOE, Miguel Cortizo, pre-
sentou unha pregunta no
Parlamento na que critica a
concesión dun dos premios
Galicia de Comunicación
ao director de informativos
de TVE, Alfredo Urdaci po-
la información emitida no
seu día sobre o Prestige.O
parlamentario socialista

cuestiona “a xenerosidade
de quen, dende un medio de
comunicación público como
é TVE, violou a Constitu-
ción e os valores que esta
consagra en relación coa li-
berade de información”. 

Cortizo asegurou, ta-
mén, que “o resto dos pre-
miados vense mesturados
por obra, gracia e pago da
Xunta de Galicia”.♦

O PSdeG-PSOE critica
á Xunta por premiar a Urdaci

A oposición láiase de que nunca se investigasen as responsabilidades da maré negra.                                          PACO VILABARROS

¡NUNCA M IS!
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O canon eléctrico é a indemniza-
ción que lle corresponde aos con-
cellos afectados pola construcción
de encoros. No caso de Chantada,
a localización no municipio da
presa de Belesar e a afección polo
anegamento de parte do concello
polo encoro dos Peares levou a
que se establecese unha indemni-
zación de en total de 7,2 millóns
de euros pagados nos anos 1981 e
1985. As cantidades pagáronse no
seu día globalmente sobre unha
estimación de todos os concellos
afectados, dobraron esa cantidade
e a Deputación de Lugo percibiu
os cartos coa misión de realizar
obras nas zonas afectadas. Non
embargantes, Deputación Provin-
cial fixo cos cartos o que estimou
oportuno pero sen un criterio
transparente; por iso en 1991 o da-
quelas alcalde nacionalista Ma-
nuel Anxo Taboada presentou un-
ha reclamación pola vía xudicial.
Entendía a corporación municipal
que a Deputación de Lugo non in-
vestiu en Chantada eses cartos e
esixía o plan de investimentos que
non se realizara nos anos oitenta.

Os tribunais
déronlle a razón
ao concello de
Chantada pero
puntualmente o
presidente da
D e p u t a c i ó n ,
Francisco Cacha-
rro Pardo, pre-
sentou recurso
ante a instancia
superior. Agora,
vén de fallar o
Supremo e vol-
veulle a dar a ra-
zón ao concello de Chantada por-
que considera que a Deputación
non demostrou ter realizado un
plan de investimentos. A senten-
cia indica que ten que realizar
eses investimentos en obras que
non sexan de competencia da De-
putación e que ten que facelo tras
un acordo co concello.

Aínda que na sentencia indí-
case que non cabe recurso de
ningún tipo, o presidente da De-
putación de Lugo afirmou que re-
correrá ao Tribunal Constitucio-
nal. Non conforme co fallo foi
moito máis aló do acostumado e
retou ao Tribunal Supremo ao
acusar de “prevaricación” aos
membros da sala e ao indicar que
vai iniciar a vía penal contra eles.

Ademais, o Partido Popular
votou a favor duns presupostos
provinciais para o ano 2004 que
non inclúen ningunha partida de
investimento correspondente ao
canon eléctrico en Chantada. O
BNG solicitou sen éxito a retirada
destes orzamentos e o actual al-
calde de Chantada, Manuel Vare-
la (PP) aliñouse coas teses do seu
partido e votou de forma favorá-

bel ao presuposto malia as invita-
ción do Bloque a defender os in-
tereses do concello que goberna.

Despois da acusación de pre-
varicación formulada contra o Su-
premo por parte de Cacharro, o na-
cionalista Manuel Anxo Taboada,
que era alcalde en 1991 por Chan-
tada Nova, preguntouse “como a
sala do Supremo non lle chama á
orde ou o fiscal non abre un expe-
diente. Se as fixese eu, ao mellor
ao día seguinte a fiscalía xa actua-
ba, aínda que tamén cabe a posibi-
lidade que descoñeza esas declara-
cións”.

Obriga de cumprimento

Sobre a sentencia, Taboada lem-
brou a obriga da Deputación de
cumprila, xa que, dixo, “en caso
contrario podería incorrer nun de-
licto”. O ex alcalde, agora membro
da corporación municipal por unha
organización veciñal independente,
aclarou que o concello e a Deputa-
ción teñen que chegar a un acordo
e que aínda hai tempo a modificar
os presupostos provinciais e incluír

unha partida para o
canon eléctrico ou
esperar ao próximo
exercicio, pero en
todo caso recalcou
que “Cacharro ten
que cumprir a sen-
tencia e non pode
recorrer ao Consti-
tucional por moito
que diga el”.

No caso da
provincia de Lugo,
os encoros realiza-
dos afectan en dis-

tinta medida a vinte concellos e a
Lei do Canon –que regula as in-
demnizacións por este concepto–
establece que os beneficios son
para a zona anegada. Porén, en
ningún momento a Deputación de
Lugo realizou un plan de investi-
mentos específicos de acordo co
grao de afección de cada concello
e diferenciado das obras realiza-
das no conxunto da provincia. Is-
to permitiu á Deputación atribuír
ao canon a construción de infraes-
truturas nalgúns concellos que en
realidade non se correspondían
con ningunha actuación especial.

Por outra banda, a consecuen-
cia deste fallo, ábrese unha vía pa-
ra que os restantes concellos afec-
tados pola construción de encoros
presenten os correspondentes con-
tenciosos e reclamen da Deputa-
ción a realización de infraestru-
turas do canon eléctrico. De todos
xeitos, só cabe que se presenten re-
cursos por parte daqueles conce-
llos non gobernados polo PP, sobre
todo despois da posición demostra-
da polo actual alcalde de Chantada
no pleno de aprobación dos presu-
postos da Deputación de Lugo.♦
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Cacharro acusa de prevaricación o Supremo e ameaza coa vía penal

A Deputación de Lugo condenada a
investir 7,2 millóns en Chantada polo canon eléctrico

A Deputación, presidida por Francisco Cacharro Pardo, aprobou uns presupostos para 2004 que non inclúen ningunha partida para
o canon eléctrico.                                                                                                                                         PACO VILABARROS

Son parte
dos cartos
que a corporación
provincial recibiu
polo encoro
de Belesar.

H.V.
Unha sentencia firme do Tribunal Supremo condenou á Depu-
tación de Lugo a realizar un plan de investimentos en Chanta-
da por valor de 7,2 millóns de euros, cantidade que correspon-
de ao chamado canon eléctrico. O presidente provincial Cacha-
rro Pardo di que recorrerá e acusa ao Supremo de prevaricación.

A case todos lles sorprendeu a zarracina de desca-
lificativos que Cacharro Pardo usou contra o Tri-
bunal Supremo ao coñecer a sentencia.  É sor-
prendente que un cargo público ameace os maxis-
trados do máximo organo xudicial do Estado.
Aínda é máis sorprendente que estas ameazas non
teñan repercusión pública. 

“Cacharro puxose nervioso”, xustifican os
próximos ao presidente da Deputación luguesa.
Haberá que procurar logo as causas dese ner-
viosismo.

O fallo do Tribunal Supremo é un varapau á
teimosía de Cacharro Pardo en ignorar os dereitos
dos concellos malia as continuas sentencias. As
Deputacións perden a súa capacidade discrecional
de reparto, seguindo métodos caciquís. As obras
provinciais, foron sempre o mellor método non só
de impedir calquer alternativa ao PP nos peque-
nos concellos, tamén bloqueaba calquera disiden-

cia interna nas fileiras do propio partido. Que lle
pergunten aos alcaldes coagas de Paradela, Sarria
e Samos porque se pasaron nos seu día ao PP e co-
mo no acordo se contemplaba os investimentos
dos Planos Provinciais e non cláusulas políticas.

Xa que logo, Cacharro perde boa parte da súa
capacidade de coutar a libertade política en Lugo,
na que foi un verdadeiro mestre, ata o punto que
semella un cacique eterno con só tres lexislaturas
no poder. Este atranco xudicial prodúcese logo
dunhas eleccións municipais nas que o PP perdeu
alcaldías nas vilas máis significativas (agás Chan-
tada pola división de última hora no BNG). Este
feito é aproveitado dentro do PP para minar a súa
autoridade e segarlle a erba a Cuiña Crespo nas
súas aspiracións sucesorias.

¿Pensará Cacharro que na sentencia do Su-
premo tiveron algo que ver os seus compañei-
ros de partido?♦

As razóns de Cacharro
B. LAXE
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Á volta das vacacións do nadal se-
mella todo de golpe moi cercano e
todos os partidos políticos traba-
llan xa de cara ás eleccións xerais
aínda cando o goberno tripartito
catalán está nomeando os seus úl-
timos cargos. É o caso do PSC
que esta semana decidiu quen en-
cabezará a súa lista ao Congreso
dos Deputados para os comicios
de marzo. Será, finalmente, José
Montilla, primeiro secretario do
Partit dels Socialistes de Catalun-
ya, presidente da Diputació de
Barcelona e alcalde de Cornellá;
unha das cidades da área metropo-
litana de Barcelona con importan-
te peso demográfico e xente inmi-
grada de diferentes partes do Esta-
do. É, ademais de todo isto, unha
persos de confianza para Pasqual
Maragall e un dos principais artí-
fices do pacto de goberno triparti-
to da Generalitat de Cataluña con
Esquerra Republicana e Iniciativa
per Catalunya.

Os nomeamentos dos cabeza
de lista dos grandes partidos polí-
ticos de Catalunya, PSC e CiU,
están cargados de intencionalida-
de e simbolismo. Que o PSC se
teña decantado por Montilla non
é casual. Dentro do partido, ade-
mais de todo o enumerado ante-
riormente, é un dos líderes que
encarnan a vertente españolista
dos socialistas cataláns. Son os
máis cercanos ás teses do PSOE
e aos que resultará máis difícil
comungar con algunhas propos-
tas de ERC. Montilla terá que

ocuparse de defender as teses
non só do PSC senón do Govern
da Generalitat en madrid e, ao
tempo, terá que facelas encaixar
coas do PSOE. Non será unha ta-
rea fácil aínda que unha figura
como a de Montilla, con ese per-
fil político, pode facilitar o cami-
ño cara o entendemento cos ba-
róns do PSOE. Históricos como
Narcís Serra e Josep Borrell re-
nunciarán ao seu cargo en favor
da renovación que ollan en con-
sonancia cos cambios políticos
que tiveron lugar en Cataluña.

Convergència i Unió, pola
súa banda, xa anunciou antes de
fin de ano que o seu cabeza de
lista para o Congreso é o líder
democristiá Josep Antonio Du-
rán i Lleida, despois de que Xa-
vier Trias teña pasado á política
municipal no Concello de Barce-
lona. Aínda que esta candidatura
xa se comentaba desde hai tem-
po semella que o resultado das
eleccións catalanas e dos pactos
de goberno posteriores reafirma-
ron a opción de Durán i Lleida
en Madrid. De perfil conserva-

dor e con ánimo de entendemen-
to co Partido Popular, o tamén
secretario xeral de CiU, perfílase
como a figura clave para manter
o peso político que a federación
nacionalista cultivou durante
vintetrés anos desde o Govern
catalán e que agora corre perigo
estando fóra do executivo auto-
nómico. A derradeira baza que
lle queda a CiU por xogar é a de
obter uns bons resultados nas
eleccións xerais e condicionar o
futuro goberno español. Depen-
de tamén dos resultados do PP e
do PSOE. A aposta da federación
nacionalista é ter os máximos es-
canos posíbeis, observar  despois
como queda o mapa político e
optar pola opción que lle dé máis
relevancia, tendo en conta que o
seu papel como oposición en Ca-
taluña váille restar moito prota-
gonismo en cuestións nacionalis-
tas e precisará recuperalo de cara
ás autonómicas do 2007.♦

Continúa o espírito electoral
A. MARQUÈS

PSC e CiU xa teñen cabezas de lista para Madrid. En marzo xó-
ganse tamén como quedar colocados para a carreira de 2007.

Barcelona

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra

A Coruña

Lugo

Ourense

Sr. Director
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforros
Nº...................................................... os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Cul-
turais Galegas S.A. en concepto de compra dos catro volumes da colección Espazos Naturais de Galiza.

TITULAR DA CONTA

Nome ........................................... Apelidos ................................................................................................

N.I.F. ...................................... Enderezo ................................................................ C.P. ...........................

Localidade ......................................Provincia ........................................ Teléfono ....................................

Profesión.................................................. Banco/Caixa ............................. Axencia Nº .........................

Enderezo .................................................. Localidade .................................. Provincia .............................

........................... a ............ de ............................ de 2003

Asinatura

29
volume

Aproveite a oportunidade para facerse cos catro volumes,
co 20% de desconto sobre o prezo marcado, a medida que vaian

saíndo. 1º volume: Espazos Naturais de Pontevedra.

Os xoguetes esquecidos I.

Os xoguetes esquecidos II.

Os xoguetes do lixo.

A NOSA TERRA

Agora co 20% de desconto sobre o prezo marcado para os nosos lectores.
Faga o seu encargo chamando ao telf. 986 433 8030 ou subscripcions@anosaterra.com
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25
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A.N.T.
Gibraltar, lonxe de aceptar re-
partos pactados en Madrid e
Londres, esixe máis autonomía
e poder no futuro. Goberno e
oposición presentan no Reino
Unido unha reforma constitu-
cional ambiciosa que recolle o
dereito á autodeterminación.

O primeiro ministro de Gibraltar,
Peter Caruana, chegou a Londres
cunha petición ousada baixo o bra-
zo en forma de reforma constitu-
cional. O rochedo debe mudar o
seu estatus para resistir xuridica-
mente no século XXI como entida-
de soberana na Península Ibérica.

Os gibraltareños recoñécense
ameazados polos movementos di-
plomáticos que iniciara España
hai anos para conseguir a cosobe-
ranía do seu territorio mediante
unha negociación co goberno la-
borista de Tony Blair. A partir do
momento no que José María Az-
nar iniciou o acoso para tomar po-
der en Gibraltar, o goberno auto-
nómico, que preside Peter Carua-
na, procurou o xeito de rachar o
camiño cara á dependencia a Ma-
drid fuxindo para o lado contrario.

Primeiro, os cidadáns gibral-
tareños foron convocados a un
referendo –denominado ilegal
polo goberno español– no que
case unanimemente se rexeitaba
calquera achegamento ao resto
da península. Agora, Gibraltar
vai máis lonxe. Esixe un estatuto
político de ampla autonomía,
nunha carreira que algúns inter-
pretan como o primeiro paso ca-
ra á independencia.

Hong Kong ou Canadá

“Debemos escoller entre conver-
térmonos en Hong Kong ou Ca-
nadá”, explicou recentemente un
membro do gabinete de Caruana.
As presións españolas poderían
deixar sen efecto esta colonia,

instaurada por razóns estratéxi-
cas no 1713, separada de Anda-
lucía por unha cancela que une
tanto como separa. Londres é
consciente de que o poder espa-
ñol pouco ten a ver co da China
que ameazaba con tomar conta
do goberno hongkonés sen que
os británicos se decatasen e, en

troques, considera que o control
do Estreito é gorentoso de máis
como para renunciar a el de bal-
de e gañar de paso o incomodo
dun corpo cidadán numeroso, le-
al a Gran Bretaña e economica-
mente poderoso.

O nacionalismo británico,
inspirador da Commonwealth e a

denominada “pegada das illas”
en todos os recunchos do plane-
ta, prefire ensaiar cambios xurí-
dicos que permitan que Gibraltar
perviva na UE, aínda que acabe
sendo un estado asociado ou in-
cluso un país independente, tan
lexítimo como Chipre ou Malta.

Non hai que esquecer que a

vía dialogada da descolonización
británica mantén aparentes con-
tradicións como que a raíña Eli-
zabeth é xefa do Estado en Aus-
tralia ou que o Canadá asinou a
súa independencia no 1931 re-
frendando a súa lealdade a Geor-
ge V. Por que non ía poder Gi-
braltar acceder á emancipación
sen que sobren as “union jacks”
nas balcoadas do porto?

O plano Caruana

Para algúns medios estatais, a
reforma constitucional gibralta-
reña é un remedo do Plano Iba-
rretxe, unha proposta que pro-
cura a independencia por canles
“ilexítimas”. En realidade –e
niso coincide coa proposta vas-
ca– trátase dun cambio estatuta-
rio que amplíe as competencias
do goberno autónomo do roche-
do e limite o poder británico en
áreas chave como a seguridade,
a defensa e a política exterior, a
través da nova figura do subgo-
bernador.

O dereito á autodetermina-
ción é outro dos polos básicos do
texto. Este principio estaba xa
contemplado na constitución
redactada no 1969 mais a difícil
situación política de entón, co
bloqueo español sobre o roche-
do, beneficiou unha saída máis
morna para evitar choques co ré-
xime franquista.

Outra novidade é que a mo-
narquía deixará de ter poder real
sobre Gibraltar. Agora, de ma-
neira excepcional, a raíña pode-
ría tomar as decisións oportunas
para estabelecer a orde e o bo go-
berno, nunha potestade típica do
Antigo Réxime que impulsou o
nacemento da colonia. Coa re-
forma, só o Parlamento, que de-
lega no subgobernador, pode in-
cidir nas devanditas áreas nas
que o primeiro ministro non ten
control absoluto.♦
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Agora que estamos nesta movida
“retro” tamén no ensino e que
torna a reválida e a materia de re-
lixión volve ter importancia de-
cisiva como en tempos que coi-
dabamos superados, seguindo o
paralelismo, teño para min que
este ano que comeza vai poñer
enriba da mesa dos votantes un-
ha “proba de madureza”, nome
que a moitos lectores de ANT ta-
mén lles traerá algún que outro
recordo. Certamente, seguindo o
fío que xa encetaramos noutros
artigos, segundo o lado do que
caia a moeda no vindeiro mes de
marzo, este edificio constitucio-
nal ao que chamamos España,
artellado nun momento histórico
concreto, coas luces e as som-
bras propias daquel momento
histórico concreto, pode coñecer
unha restauración que para moi-
tos é moi necesaria despois de
vintecinco anos de vixencia e
con todo o que leva chovido, coa
forza dos ventos da historia e co-

as treboadas e mutacións dunha
sociedade en permanente verti-
xe. Como en todos os grandes
desafíos históricos –perdón por
abusar hoxe deste adxectivo–
sempre existen forzas que rexei-
tan os cambios, que recúan can-
do ti lles tiras do adival para que
anden cara adiante. Nalgúns ca-
sos non é cuestión de madureza,
se non que se trata de non perder
privilexios, de non permitir o

cambio de rumbo dunha concep-
ción unitaria, centralista e de
“pensamento único” que, ade-
mais de levalo no seu ideario e
moi dentro da alma, réndelles
xugosos dividendos políticos e
dos outros. Deste xeito se expli-
can as “luminosas” consignas
que escoitamos estes días –entre
Reis e as rebaixas– como respos-
ta a esa “proba de madureza”
que se propon: “Atacan a colum-

na vertebral do Estado” (pena
que non teñan no seu dicionario
un vocablo tan expresivo como
“celme”) ; “Piden 17 tribunais
superiores de Xustiza como últi-
ma instancia xudicial e 17 axen-
cias tributarias....acabarán pedin-
do 17 forzas e corpos de seguri-
dade e 17 gardas civís”; “As pro-
postas farían rir se non tiveran
detrás o que teñen”. Como se po-
de ver a clarividencia da liña de

ataque do equipo nacional, enca-
bezados polo señor presidente e
polo candidato non deixa lugar á
dúbida. En qué quedamos? Dan
medo ou dan risa? Quen lles di-
xo que todo o mundo quere unha
Garda Civil propia para o seu te-
rritorio? Ou son vítimas dun
“lapsus freudiano”? E a guinda
–coma sempre– tamén a puxo o
aínda presidente: “No tocante á
reforma do Senado que lle pre-
gunten ao presidente da Alemaña
Federal o difícil que resulta com-
paxinar os intereses dos laender
no Bundesrat”. Non entendo co-
mo non lle teñen dado o Nobel a
este estadista. Antes de deixar-
nos probar o mel, dinos que nos
vai facer mal.. que os que a co-
men decote están fartos e empa-
chados. Faino polo noso ben!
Agradecidos temos que estar. A
lei do funil. Nin un paso atrás.
Nin proba nin madureza. Que fa-
riamos sen a protección dos que
pensan por nós!♦

Proba de madureza
MANUEL LOMBAO

O debate constitucional centra as próximas
eleccións. O PP sacode a ameaza separatista
para explicar as arelas federais dos socialistas.

Madrid

Caruana propón unha autonomía ampla que elimina o poder da monarquía

Gibraltar inclúe o dereito á autodeterminación
na súa reforma constitucional

Peter Caruana, Primeiro Ministro de Gibraltar.



Algúns crían que nunca se ía deixar atrapar. Que
cos miles de millóns de dólares que obraban no
seu poder e coa flota de camións ateigados de to-
neladas de billetes americanos que os seus fillos
–disque– lograran sacar do país, a súa salvación
podería estar asegurada. Pensaban que un sinxe-
lo cambio de identidade, unha nova faciana
construída por un Frankenstein ben pago e unha
fuxida vertixinosa a calquera discreto recuncho
do noso inmenso planeta, bastaría para protexe-
lo eternamente dos seus captores. Fuxido, irre-
coñecíbel e vivindo das riquezas presuntamente
roubadas, converteríase nun mito e viviría placi-
damente, agachado e libre, nunha granxa agríco-
la de Bostwana ou nunha remota aldea do Brasil
(como fixeran os ex-nazis inencontrados). Pero
parece que  non quixo escoller ese camiño. Ao
contrario que Pérez Jiménez, Batista, Faruk, Be-
tino Craxi, Fujimori ou Carlos Andrés Pérez, que
viviron ou aínda viven nun exilio dourado, Sad-
dam Hussein, derrotado e perseguido, decidiu
quedar entre os seus e correr a sorte do seu país
invadido. Vivindo coma unha toupa, baixo terra
e entre o lixo, este monstro de iniquidade prefe-
riu un habitáculo de menos de catro metros ca-
drados á fuxida salvadora e ás grandes residen-
cias dos ex-gobernantes citados. E din que, a pe-
sar de ir armado, non disparou un só tiro nin con-
tra os seus captores nin contra si propio (Hitler e
Goebbels suicidáronse)

Agora, e mentres as ditaduras de Obiang ou
Musharraff sobreviven sen demasiadas criticas
occidentais, mentres Efraín Ríos Montt, xeno-
cida e responsábel da morte e dasaparición de
máis de 50.000 indios guatemaltecos vive libre
e puido presentarse ás eleccións no seu país,
mentres Henry Kissinger, o político que posi-
belmente teña ordenado o maior numero de
mortes desde 1945 (de Vietnam a Chile) presu-
me do seu Premio Nobel da Paz ou mentres
Augusto Pinochet agarda a chegada da morte
placidamente na súa cama... a maquinaria do
imperio estadounidense e os seus cómplices
político-mediáticos, se aprestan a levantar con-
tra el, tal como fixeran na antiga Iugoslavia, un
tribunal especial para xulgalo polos seus deli-
tos. Mesmo Ariel Sharon, acusado de crimes
atroces contra o pobo palestino (Sabra e Chati-
la), pretende presentarse no xuízo como parte
acusadora polos mísiles lanzados por Saddam
contra territorio israelí en 1991, esquecendo as
innumerábeis agresións do estado de Israel
contra países veciños e os crimes e asasinatos
diarios contra a poboación palestina. E aínda
que Bush prefiriría unha execución sen con-
templacións, os seus captores non pararán de
repetir que terá a consideración de  prisioneiro
de guerra, que respectarán os seus dereitos e
que será obxecto dun xuízo xusto e con garan-
tías. Un xuízo xusto e con garantías que proce-
de dunha guerra de conquista e de rapina, un
xuízo xusto e con garantías xurdido dunha gue-
rra de agresión e dunha invasión que quebrou a
legalidade internacional, que provocou miles
de mortos e desaparecidos (máis de 17.000 lo-
go de finalizada a guerra convencional), que
contemplou o uso de armas prohibidas (bom-
bas de racimo) e que provocou a máis absoluta
campaña de destrución das infraestruturas e da
industria dun país xa totalmente asolado por
máis de dez anos de bloqueo, que lle ofrecía a
un mundo, que ollaba para outro lado, un saldo
dramatico de máis de 1.500.000 mortos, a mei-
rande parte deles entre a poboación infantil.
Certamente, un xuízo nesas condicións non po-
de ser nin xusto nin lexitimo; máxime cando
xuíces e tribunal estarán construídos sobre a
base do Consello de Goberno Iraquí,  imposto
e sustentado polas forzas invasoras e onde os
xuíces e fiscais serán inemigos do ex-mandata-
rio iraquí e estarán a soldo do país ocupante.

Porén, axiña as axencias internacionais alu-
mearán cos seus focos os prolegómenos do xuí-
zo, explicarán a patoloxía asasina do acusado,
gabarán a imparcialidade dos xuíces e, coma
sempre, finos e modélicos escribidores do poder
(Mario Vargas Llosa, por citar un) ampliarán as

probas e os testemuños arrepiantes... Pero pode
que, pasada a euforia e a avalancha informativa
inicial, os focos se apaguen e os teletipos oficiais
deixen de chegar aos xornais de referencia. Po-
de que, como no caso de Milosevic, non lles gus-
te o que poidan oír e decidan dirixir os micrófo-
nos para outro lado. E así, orfos de información
ou cunha información
mutilada ou seccionada,
non saberemos nada do
que pase e acabaremos
por crer que o acusado
era só unha sorte de ima-
xe de ficción ou unha es-
pecie de pastasma incon-
creta e ilusoria produto
dun imaxinario alimenta-
do polo papel dos xornais
e as imaxes televisivas
globalizadas. Porén, esa
imaxe sobrevivirá como
real pese a quen pese e,
sen podelo evitar de todo,
filtraranse as manifesta-
cións masivas de apoio
ao dirixente encarcerado
e comprobarase, traxica-
mente, como as armas dos ocupantes dispararan
contra poboacións indefensas e indignadas pola
ocupación do seu país. Porén, como no caso do
ex dirixente serbio, a verdade acabará por esco-
arse, entre os recunchos da información oficial.
Eses mesmos recunchos que, de cando en vez, e
na letra pequena da marxe inferior esquerda
dunha paxina par de calquera xornal descubri-
ranlle, ao que desexe saber, que Milosevic está
desmontando, unha por unha diante do tribunal
que o xulga, todas as testemuñas que en Den Ha-
ag se presentan na súa contra ou que Lord David
Owen, mediador da Unión Europea para os Bal-
cáns, fose quen de declarar diante dese mesmo
tribunal, que o líder serbio ademais de ser “o
máis intelixente dos políticos da rexión” “non
era un fundamentalista racista, nin un naciona-
lista”, senón sobre todo “un home moi pragmá-
tico”. Cecais entón entendamos por que Milose-
vic, a pesar da súa situación de privación de li-
berdade e de terse identificado nos últimos anos
como un dos satáns oficiais da “comunidade in-

ternacional”, segue a ser non só o referente máis
cualificado do Partido Socialista de Serbia senón
que, para desesperación dos que bombardearon
a ex-Iugoslavia, segue a contar coa confianza
dos seus compatriotas que, tal como fixeron
sempre en todos os procesos electorais habidos
nos derradeiros oito anos, continúan dándolle o

seu apoio e outorgándo-
lle unha acta de deputado
nas recentes eleccións
serbias

Certamente, pode
que Saddam Hussein
chegue san e salvo
diante do tribunal cons-
truído “ad hoc” para
condenalo (perdón,
quero dicir para xulga-
lo). Pode que se respec-
ten os seus dereitos e
que non se impoñan os
instintos executores  de
Bush. Mesmo, pode ta-
mén, que faga como
Milosevic e converta o
seu xuízo nunha tribu-
na acusatoria contra os

seus captores. Por iso convén estar atentos  e
inocularse co principio cartesiano da dúbida
para empregalo como antídoto contra as ver-
dades oficiais. Empreguémolo a fondo e sen
limitacións ou autocensuras inducidas e glo-
balizadas. Pode que o que diga Saddam dian-
te dos seus xuíces non guste demasiado e a
escuridade e o silencio volvan invadilo todo.

É ben certo que a historia non se repite pe-
ro parécese nalgunha das súas circunstancias.
Hai case que 2.143 anos o pastor lusitano Vi-
riato fora traizoado e asasinado por tres dos
seus compañeiros. Sabemos os seus nomes pe-
ro non canto cobraron. Roma non paga traido-
res. Aínda así, a resistencia contra os invasores
romanos habería durar máis de cen anos.  Ago-
ra o novo Imperio, empregando tácticas seme-
llantes, anuncia a detencion do ex-presidente
iraquí. Nunca saberemos o nome do delator,
pero si o prezo da súa traizón: 25 millóns de
dolares. Tardará a vella Babilonia máis de cen
anos en ser totalmente dominada?♦
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Atlantismo
no
Cáucaso
G. LUCA

Eduard Shevarnadze, por
mal nome Branco
Raposo, repartía hai once

anos bolsas con formigas
contra o líder da
independencia xeorxiana,
Ziav Gamsahurdia, que se
revolvía nun tobo vinte
metros por baixo do pazo do
Goberno, a esperar que
escampase. 

O presidente nas
catacumbas estaba pola
independencia dentro do
ámbito ruso para evitar que
os norteamericanos,
chegados en nome da
modernización, se apropiasen
do Cáucaso. Xa pasara antes,
cos británicos. O Branco
Raposo era máis ousado:
defendía a independencia á
sombra dos norteamericanos,
o máis parecido a invitar a
bailar ao que vén asasinarte
para gañar tempo. O asunto é
como explicarlles aos teus
que tanta rumba pícara co
criminal é só para mellorar a
grandeza da patria. A cara de
paciencia colmada de
Shevarnadze, farto de
representar o papel de traidor
para divertimento de
oportunistas, recordábanos
que os norteamericanos
organizaban a todo gas o
exército do país, enchufaban
a súa economía aos
ordenadores do Fondo
Monetario e declaraban esta
xoia do Mar Negro rexión
extratéxica euro-atlántica;
entendamos ben: candidato
inexorábel a cuartel da
OTAN por causa do petróleo.

En tanto os axentes da
CIA e os boinas verdes de
paisano invadían Xeorxia co
permiso de Shevarnadze, as
tropas rusas acampaban en
Osetia e Abjazia coa
promesa de lles garantir a
independencia. Os rusos
acusan o Branco Raposo de
defender a guerrilla
chechena pero os
norteamericanos aseguran
que a ocupación de Osetia e
Abjazia non foi pola guerra
de Grozni senón que
formaba parte do xogo do
presidente para subir o prezo
do oleoduto de Bakú a
Turquía sobre Xeorxia, o
primeiro que non ten que
pagar a peaxe de Rusia nin
do Irán.

O formigador do
presidente que formigara a
Gamsahurdia é agora
Sahashvili,  un candidato que
fala en termos racistas de
osetios e abjazos e que
procede directamente da
embaixada norteamericana.
Tan rápido corre a historia no
Cáucaso que xa recorda a
fervenza de acontecementos
da I e da II Guerra Mundial.
No medio a parvada da CIA é
ofensiva: di que está leda
porque gañou o seu
candidato.♦

O xuízo de Babilonia
CELSO X.  LÓPEZ-PAZOS

‘Mesmo Ariel Sharon,
acusado de crimes atroces

contra o pobo palestino
(Sabra e Chatila), pretende
presentarse no xuízo como

parte acusadora polos
mísiles lanzados por

Saddam contra territorio
israelí en 1991”



CÉSAR LORENZO GIL
A queda do réxime iraquí e a
influencia decisiva dos EE UU
no Oriente Medio obrigaron
os países do contorno a refor-
mularen a súa posición diplo-
mática. A crise económica de
Israel ou de Pakistán tamén
influíron en xogadas abraian-
tes no taboleiro internacional.

Washington non precisou iniciar
ningún proceso concreto para
obrigar os diplomáticos de paí-
ses como Siria ou a India a da-
ren xiros na súa política interna-
cional. Só a presenza militar en
Afganistán ou en Irak e a cre-
cente ameaza sobre os países
menos compracentes cos EE
UU é suficiente causa para uns
pulos de ambaixada en ambai-
xada na procura de novos alia-
dos nas novas frontes nas que a
política expansionista nortea-
mericana colocará en breve ou-
tros obxectivos da súa procura
da nova orde mundial.

O caso máis chamativo deste
cambio de rumbo diplomático é
a relación entre Libia e Israel. A
suba ao poder de Muammar al-
Ghadaffi no 1969 rachou cal-
quera contacto entre Trípoli e
Tel Aviv e ambos os dous gober-
nos acusáronse en repetidas oca-
sións de usaren os seus respecti-
vos servizos secretos para deses-
tabilizaren os gobernos do outro.
Mais o illamento libio dos últi-
mos anos parece que tocou ao
seu fin en todos os campos. O
cambio de política de Ghadaffi
xa se notara hai meses, cando
pactou co Pentágono entrar no
programa de eliminación de ar-
mas de destrución masiva a
cambio de melloras na venda
das materias primas libias e un

posto preminente no círculo de
aliados preferenciais dos EE UU
en Norteáfrica. O líder libio sabe
que a mellor maneira de manter
a independencia do seu réxime
non é pasarse á democracia re-
presentativa senón aceptar cer-
tas “regras do xogo” na relación
con Occidente para saír do foco
dos “inimigos da liberdade”. Is-
to supón que os investimentos
libios terán mellor lucimento in-
ternacional e acabarán esqueci-
dos os rancores pola suposta
axuda ao terrorismo islámico
que ocasionaran os bombardeos
estadounidenses no 1986.

A cambio deste lavado de ca-

ra mundial, Ghadaffi tivo que
aproximarse ao inimigo israelita.
O goberno de Sharon, illado en-
tre a indiferenza exipcia e xorda-
na e mailo odio sirio, libanés e
palestino, precisa amigos árabes
que o apoien política e economi-
camente. Libia é un bo socio.

A paz de Caxemira

Outra serie de contactos máis
rendíbel é a da India e Pakistán.
Ambos os países están desgasta-
dos por unha tensión política en
torno á Caxemira que leva con-
sumidas moitas vidas e recursos.
A súa carreira nuclear parece ter

próxima a súa fin. En Washing-
ton cobran forza as teses que de-
fenden que nun mundo cunha
única potencia, non convén que
haxa demasiados países compe-
tentes en tecnoloxía atómica con
fins militares. O exemplo da ten-
sión norcoreana esixe que se re-
duzan os riscos e o subcontinen-
te indio é un bo lugar para ini-
ciar este control, antes de que o
crecemento da poboación e a
tensión económica acaben im-
poñendo gobernos integristas
desafectos aos EE UU. O novo
papel imperante dos norteameri-
canos en Asia, mercé á conquis-
ta de Kabul e á protección do pe-

tróleo do Caspio, precisa da
meirande estabilidade posíbel. É
por iso que cómpre a paz en Ca-
xemira, agora que o goberno pa-
quistaní de Pervez Musharraf
acata estritamente as ordes do
gabinete Bush.

Outro movemento interesan-
te é o achegamento entre Siria e
Turquía. Estes dous veciños
comparten relixión e pasado de
enfrontamentos e disputas entre
o poderoso Imperio Otomano e
as tribos árabes herdeiras do es-
plendor de Damasco. O pro-oc-
cidentalismo de Ankara e a ac-
tuación respecto a Irak mantive-
ron sempre distantes os gober-
nos turco e sirio. Mais a queda
de Sadam Husein estreita o cer-
co sobre Bashar al-Assad, que
vive unha permanente contra-
rreloxo des que Colin Powell si-
nalou en vermello a Siria para
unha futura invasión. A avinza
con Turquía parece unha boa
maneira de rachar o illamento a
cambio de garantir os dereitos
turcos no Kurdistán e a integri-
dade de Irak.

Estes vectores coinciden co
quecemento das relacións entre
Irán e Exipto, rotas des que Te-
herán nomeara heroe nacional a
Khaled Islambuli, asasino do
presidente exipcio Anuar al-Sa-
dat, no 1981. A revolución islá-
mica nunca lle perdoara ao man-
datario asinar un tratado de paz
con Israel en Camp David, no
1978 e darlle asilo ao derrocado
sha Reza Pahlevi. Hoxendía, a
difícil situación dos palestinos e
o acoso sobre os iranianos (se-
mellante ao dos sirios) parece es-
tar na orixe deste achegamento,
que pode culminar cunha visita
do presidente Hosni Mubarak a
Irán neste mesmo ano.♦
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Nun artigo de balance do ano que rema-
tou, Colin Powell, secretario de Estado
dos EE UU, facía fincapé na resolución
da administración Bush de “expallar a li-
berdade”, de apoiar as “xoves democra-
cias” e liberar aos pobos de Irán, Cuba e
outros países cunhas poboacións “ás que
se lles ven negando sistematicamente a
liberdade”. Dicía o marqués de Flers,
que democracia é o nome que se lle dá ao
pobo sempre que se lle necesita. Aínda
así, Powell semella estar máis preto da
definición de Churchill cando definía a
democracia como a tranquilidade de sa-
ber que se alguén petaba na porta ás seis
da mañá, non podía ser outro que o lei-
teiro; iso si, adaptada agora aos tempos
da loita interminábel contra o terrorismo.

A visión do moderado da Casa Branca
é que o mundo avanza a topeñóns cara a
escenarios de maior progreso, benestar, paz
e democracia. Esas, afirma, son as priori-
dades do departamento exterior dunha su-
perpotencia intervencionista pero benéfica,
en loita permanente contra o terrorismo in-
ternacional, un éxito que fai depender, de
mala gana e con palabras escasamente crí-
beis, da cooperación internacional.

A visión, desde outras latitudes, non
pode ser máis contraditoria. Tomando os
mesmos exemplos do Sr. Powell, Afga-

nistán e Iraq, países convulsos e desfei-
tos onde os haxa, as súas sociedades son
vítimas dos empeños democratizadores
do señor Bush e duns
principios “xenuina-
mente norteameri-
canos” (seica tamén a
Revolución Francesa
foi en Washington!).
Sabiamos do dobre
raseiro habitual nas
diferentes Adminis-
tracións norteameri-
canas. Na historia re-
cente, a lista de dita-
dores, militares ou ci-
vís, apoiados polos
EE UU podía ser case
interminábel. Daque-
la, o ecuador da alian-
za non viña determi-
nada polo apego aos valores democráti-
cos senón pola capacidade de expresar o
maior nivel de lealdade inquebrantábel

coa Casa Branca. E a pesar de que ese
tempo podiamos dicir que foi en boa me-
dida periclitado pola fin da guerra fría,

non é de todo auga
pasada. Cando o gol-
pe de abril en Vene-
zuela contra Chávez,
todos os membros da
OEA, reunida en
Washington, conde-
naron, nos máis du-
ros termos, a rebelión
dereitista de Caracas.
¿Todos? Os EE UU
foron a única excep-
ción. Ninguén agarde
autocrítica nin por tal
comportamento nin
polo apoio directísi-
mo a ditadores e dita-
duras no pasado. 

A sinceridade de quen asume como
misión histórica a diseminación da demo-
cracia por todo o mundo non é de recibo.

Pero compre recoñecer que é unha coarta-
da estupenda. Non é críbel, obviamente
por que os feitos, os grandes e os peque-
nos, o desmenten. Tomemos outro exem-
plo. Na súa campaña a prol da expansión
democrática polo mundo adiante, a Casa
Branca ven utilizando, con inusitada de-
magoxia, a defensa do patrimonio cultural
da humanidade ou, máis irritante aínda, a
reivindicación dos dereitos políticos da
muller no mundo árabe. Pero, paradoxal-
mente, sanciona e persegue a países como
Siria ou Irán, onde, a pesar de todo, as mu-
lleres, por exemplo, teñen recoñecido o
seu dereito de sufraxio, pero non a Kuwait,
onde, pola contra, as mulleres non teñen
dereito de voto. En suma, o que máis pre-
ocupa aos EE UU non é quen ven sendo
máis democrático senón quen é amigo e
quen adversario de Washington nun deter-
minado ámbito rexional ou mundial. Con
Bush, a xeralización do sambenito de
“antidemocrático” a todo país que desafíe
o seu ditado, entorpeza os seus plans ou
non se desfaga en encomios, está a adqui-
rir tinturas enfermizas e delirantes, desas-
trosas para quen as debe padecer.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional

(IGADI), www.igadi.org

A adversidade democrática
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Na súa campaña a prol
da expansión democrática

polo mundo a Casa
Branca ven utilizando con

inusitada demagoxia a
reivindicación dos

dereitos políticos da
muller no mundo árabe”

Siria achégase a Turquía, a India negocia a paz co Pakistán e Libia contacta con Israel

A crise iraquí
desencadea profundos movementos diplomáticos

Pervez Musharraf aliouse cos EE UU para obter lexitimidade como ditador paquistaní, agora Bush esíxelle entendemento coa India.



CÉSAR LORENZO GIL
O 0-5 do Celta-Deportivo do 3
de xaneiro tivo un efecto de pe-
sadelo nas consciencias celes-
tes. Mais, como é posíbel que o
equipo céltico pasase tan rápi-
do dos meles da Liga dos Cam-
pións aos postos de descenso?

O 24 de maio do 2003, o Celta
xogou en Balaídos contra o De-
portivo. Había un mes que os ce-
lestes non gañaban na casa e só a
vitoria permitía soñar co cuarto
posto que daba acceso á Liga dos
Campións. Faltaban catro xorna-
das para o final da liga. Naquel
encontro, o Celta venceu 3-0, cun
gol de Jesuli e dous de Edu, nun-
ha auténtica exhibición de efecti-
vidade. Pouco máis de sete meses
despois, cun conxunto similar, os
célticos encaixan a súa meirande
derrota nun partido de rivalidade
galega e a goleada na casa máis
contundente en 60 anos.

Sete meses que se notaron en
Vigo, sete meses que van dun mo-
delo de equipo organizado para
estar arriba na táboa a un esque-
ma organizativo e deportivo que
parece caduco, reseso e estéril pa-
ra a primeira división. Un plantel
case que idéntico, o mesmo ades-
trador e un nivel de esixencia se-
mellantes que se converten nun
cambio radical de resultados.

Mais esa aparente invariabili-
dade é incerta. No fútbol, cando
non se mellora, empeórase, e iso
foi o que sucedeu ao non se arris-
car na compra de caras novas. No
verán, o presidente do Celta, Ho-
racio Gómez, só fixo unha incor-
poración, a de Milosevic, que
veu cedido do Parma. Gómez
presumiu de prudente entre a di-
rectiva e de previsor diante dos
afeccionados, ao impedir que
ningunha xoia de Balaídos mar-
chase da cidade. Mais o certo é
que o Celta seguía sen un xoga-
dor habelencioso para a banda
dereita e cunha dianteira avanza-
da en idade e empobrecida polo
baixo rendemento de Catanha.

Miguel Ángel Lotina pronto
se encontrou con problemas no
vestiario. O aroma do diñeiro da
Liga dos Campións embriagou
os “capos” da Madroa. Cavalle-
ro, Pinto ou Cáceres  foron al-
gúns dos artífices do plante na
concentración previa a un parti-
do na casa en reclamación de
mellores primas e entre os xoga-
dores comezou a tratarse como
tema central o reparto de benefi-
cios da aventura europea.

Esta postura desagradou a
Gómez, que se mantivo firme a
pesar de que a débeda do club
con algúns xogadores é de me-
ses. Durante moitas semanas, o
xerente do Celta, Sabino López,
negociou co vestiario unha saída
á situación e tratouse baixo a
mesa unha solución que non ra-
chase a imaxe pública de conten-
ción orzamentaria.

Pouco control

Ao descontento económico su-
mouse o descontrol técnico. O
adestrador optou desde o principio
por respectar as estruturas de po-

der do vestiario e
gozou da aproba-
ción dos futbolis-
tas máis influentes
ao defendelos en
todas as situacións
e ser benevolente
en canto a permi-
sos, adestramentos
e saídas nocturnas.
O efecto “Real
Madrid” sobre o
protagonismo so-
cial dos futbolistas
trasladouse a Vi-
go. Os xogadores
do Celta sentíron-
se, nalgúns casos,
máis ca nunca os
reis da noite. Unha
madrugada, un futbolista estrela o
seu vehículo no centro de Vigo
acompañado de tres mozas; outra,

a policía local
ábrelle un expe-
diente a outro por
escándalo na rúa.
Alguén pode pen-
sar que moitos
futbolistas célti-
cos encaixan na
definición que fi-
xera Carles Re-
xach para algúns
membros do plan-
tel do Barça. “Son
futbolistas aos
que non lles gusta
o fútbol. Este ofi-
cio elles un medio
para gañaren car-
tos para saíren de
noite e teren todas

as mulleres que poidan”.
Nun réxime de vida relaxado

de máis, o factor físico pode resen-

tirse. Mais iso non significa que o
aumento de lesionados nesta tem-
pada no Celta teña unha correspon-
dencia directa con condutas dese
tipo. O estraño da lista de inciden-
cias da enfermería céltica é que nin
unha soa lesión cumpriu os prazos
de curación previstos. O caso máis
dramático é o do brasileiro Edu. A
principios de tempada sufriu unha
rotura de fibras, diagnosticada polo
fisioterapeuta vigués Eduardo Do-
mínguez para un mes. Aínda hoxe,
catro meses despois, se sabe con
certeza a data de volta á competi-
ción do media punta. Situacións
semellantes sófrenas Velasco ou
Juanfran, nun misterio que algúns
relacionan co mal estado do céspe-
de de Balaídos, outros cos sistemas
de exercicios mais que poñen en
cuestión os saberes médicos dos
profesionais célticos.♦
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Pasou o
que pasou
MANUEL PAMPÍN

Afrase do xa
desaparecido Iglesias
Corral reflecte toda

unha maneira de pensar. É,
dentro da súa simpleza (non
simplismo, ollo), filosofía en
estado puro.

Pois o sábado en
“Balaídos”, pasou o que
pasou, ou o que tiña que
pasar para abrirlles os ollos a
máis de un. O malo é que to-
da a artillería pesada vai con-
tra o adestrador e, aínda cun-
ha ampla cuota de
responsabilidade, non é o
único que debe quedar aos
pés dos cabalos.

Sempre digo que, na elite,
o máis prescindíbel dun
equipo é o adestrador, que en
fundamentos e destreza técnica
pouco lles pode aportar a
xogadores deste nivel. Como
exemplo, o Madrid de Molow-
ni; aquel que lles dicía a Juani-
to, Santillana e compañía que
saísen e xogasen, sen deseño
nin esquema previos; os títulos
caían un detrás doutro.

E a Lotina, o home
“demasiado” tranquilo, achá-
colle eivas coma ser teimudo
no asunto dos centrais (que
manía de amorealos, sobre
todo na casa!), e manter a ca-
pa e espada a Pablo
Contreras, Peter Luccin (que
falta lle fai unha suplencia a
ver se espabila!) e a José
Ignacio, que disfraza con
algún gol clave as enormes
carencias que ten (non fai un
pase de máis de 5 metros!).

O Celta necesita un
creador, xa!; alguén que mane-
xe con fluidez; na mellor época
(a de Míchel Salgado, Valeri
Karpin, Mazinho, Claude Ma-
kelele, Lubo Penev…)
chegábase á area contraria en
tres ou catro pases; agora nece-
sítanse tres ou catro minutos,
unha eternidade; iso é tarefa do
adestrador. Ademáis, agora hai
un dianteiro dos de verdade,
Savo Milosevic. Tamén hai
que pensar seriamente nalgun-
has xubilacións, especialmente
atrás; e non miro para ninguén,
Cáceres.  

Nalgunha ocasión escoitei-
lle a un seguidor comentar:
“non sei cando me fixen do
Celta, pero si sei cando deixa-
rei de selo: nunca”. Pois a es-
tes xogadores que descoñecen
a historia, a lenda e a razón de
ser deste club, que estiveron a
punto de faceren folga por
“quítame alá uns euros”, hai
que pedirlles máis interese po-
la materia.

Ao fin e ao cabo, son os
mesmos que se clasificaron
para a Champions. 

Facede o que dixo Lenin,
dar un paso atrás para coller-
des impulso e dardes catro ou
cinco adiante. Do contrario,
pasaredes de xogar en San
Siro e Highbury Park a face-
lo en Ipurúa e El Ejido.

Que pase o que teña que
pasar, pero o celtismo merece
que deades todo o que poida-
des ofrecer.♦

Os resultados atragantan a ‘mellor tempada do equipo vigués’

O Celta, sen folgos

Para algúns estudosos do fútbol
galego, non é unha andrómena
que o Celta acabe baixando á se-
gunda división e fique durante
varias tempadas purgando os
erros cometidos na súa era de
gloria. Unha cidade incapaz de
medrar en poboación e nivel de
renda, unha tradición de canteira,
desde o Morrazo até O Porriño,
frustrada desde hai varios anos e
un proxecto válido para as boas
horas mais complexo para as si-
tuacións delicadas, fan verosímil
un descenso do Celta neste 2004.

No cómputo de responsabili-
dade a longo prazo desta crise
ten moito que dicir o perfil ad-
ministrativo de Horacio Gómez.
Empresario aleuto e capaz, o to-
miñés serviuse do Celta para
promover a súa carreira política
e medrar economicamente. A
cambio, salvou como puido un-
ha penosa transición que Igna-
cio Núñez fixo de club a socie-

dade anónima. En troques, non
tivo reflexos para ventar a crise
das televisións e mudar a filoso-
fía do equipo cara á preminencia
dos xogadores da casa. A boa
xeira deportiva librouno da ur-
xencia de completar os planteis
profesionais con xogadores das
categorías inferiores e os ades-
tradores (Víctor Fernández e
Lotina, principalmente) puide-
ron comodamente ampararse na
diferenza de niveis entre calque-
ra xogador do primeiro equipo e
o mellor dotado do filial.

Miguel Ángel Lotina é res-
ponsábel no curto prazo. Inca-
paz de encontrar coherencia ás
súas decisións, xustificou com-
portamentos errados simple-
mente por capricho e eludiu ex-
plicacións sobre erros de direc-
ción deportiva e táctica. A pasa-
da tempada, o Celta foi o se-
gundo equipo menos goleado
do campionato e foi moi eficaz

no rendemento dos seus goles
propios. A estas alturas de liga,
o Celta leva encaixados 32 go-
les (catro menos que en toda a
tempada 2003-2004) e a súa de-
fensa mostra unha debilidade
case infantil. É curioso que xo-
gando con cinco defensas na ca-
sa, todos os equipos que visita-
ron Vigo teñan marcado, en
moitas ocasións en xogadas a
balón parado, supostamente en-
saiadas nos adestramentos.

Outras decisións escuras,
como o ostracismo que sufriu
Vágner cando en mellor forma
estaba, a súa incondicional
aposta por José Ignacio ou o
perdón permanente a Contreras,
a pesar de estar en pésima for-
ma, prexudicaron a súa imaxe
entre a afección. Por momentos,
parece que o biscaíño perdeu o
leme do vestiario e xa non sabe
que facer para que os seus ho-
mes xoguen ao fútbol.♦

Os malos pasos de Lotina e de Horacio

Miguel Ángel Lotina foi refrendado polo presidente Horacio Gómez a pesar dos apupos dos seareiros.                  PACO VILABARROS

O estraño da lista
de incidencias
da enfermería
céltica é que
nin unha soa lesión
cumpriu
os prazos
de curación
previstos.



Tintas galegas
na Casa das Artes
Até o 8 de febreiro permanecerá na Casa das
Artes de Vigo a mostra Tintas galegas que
recolle a actividade do obradoiro Serigrafía
gallega, instalado na cidade desde finais dos
anos sesenta de man de Álvaro Álvarez
Blázquez. Cartelismo, capas de libros e nu-
merosas tiradas gráficas de autoría dos máis
importantes pintores e pintoras galegas da
época como Xaime e Antonio Quessada, Ma-
rio Granell, Luís Seoane, Xosé L. de Dios,
Sevillano, I. Díaz Pardo, Virxilio, Alberto
Datas, Ventura Cores, Mercedes Ruibal, Pé-
rez Bellas, Laxeiro e Mª Antonia Dans.♦

Avilés tamén
no 2004
Rematou o ano de Avilés de Taramancos pe-
ro en Noia continúan organizando actos na
súa memoria. Nesta ocasión trátase da con-
vocatoria do terceiro certame literario de
Relato de Aventuras que leva o seu nome e
que convoca o Concello de Noia e organiza
a revista Casa da Gramática, que publicou
neste ano dous monográficos sobre o autor e
un libro de Álvarez Torneiro na súa home-
naxe. O prazo de admisión remata o día 5 de
marzo e deberán enviarse ao Concello de
Noia, a extensión irá entre 70.000 e 100.000
caracteres e o premio de 3.000 euros.♦

Fernando Casás
no Círculo
O Círculo de Belas Artes de Madrid abrirá
o próximo 29 de xaneiro a exposición do
escultor galego Fernando Casás titulada
“Arqueoloxías do non lugar”. Colaboran na
mostra o Forum Filatélico, a Editorial Hér-
cules e o Concello de Nigrán, lugar de resi-
dencia deste artista que pasou boa parte da
súa vida no Brasil. Casás destacouse espe-
cialmente polo dominio dunha escultura
“ecolóxica” que tiña na natureza algúns dos
seus modelos ao tempo que gustaba intervir
en espacios naturais. O día 11 pecharase no
Círculo a exposición do pontevedrés Leo-
poldo Nóvoa titulada “De cinzas e luz”.♦

omezou a celebración do ano
de Xaquín Lourenzo, Xocas,
que terá o seu epicentro en
maio, arredor da celebración do
Dia das Letras Galegas. Na Es-

trada combinan este recoñecemento coa
comemoración a Manuel Reimóndez Por-
tela, que será o protagonista de moitas ac-
tividades neste décimo aniversario da súa
morte. Celebrouse tamén o mércores o ca-

bodano de Castelao, data que o BNG en
voz de Anxo Quintana celebrou reclaman-
do un Instituto Internacional co seu nome
para a promoción da nosa lingua e cultura.
Agroman agora as conmemoracións des-
pois dun Nadal que non deu para moita
cultura. Con excepcións. Xosé Carlos Ca-
neiro decidiu felicitarlles o ano aos presos
do cárcere de Pereiro de Aguiar e presen-
tar de paso a súa última novela, Ámote.♦
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Foron libros colectivos pero
foron tamén moitas máis pro-
postas que converteron o 2003
no ano no que artistas, escrito-
res ou músicos celebraron máis
asembleas. Destes meses que-
dan os libros colectivos, cunha
cantidade de autores impensá-
beis ata o momento, peor ta-
mén proxectos insólitos como
a carpa do País de Nunca Máis
instalada en tres localidades
galegas e que contou coa parti-
cipación duns cincocentos vo-
luntarios culturais ou a vibran-
te noite de concertos expansi-
vos, promovidos pola Burla
Negra, unha plataforma que
non parou en todo o ano e re-
matou facendo un foro porque
consideraba necesario reflexio-
nar sobre todo isto que pasou.  

O 2003 trouxo tamén un
novo presidente para a Aso-
ciación de Escritores en Lin-
gua Galega. Chegaba ao cargo
o dramaturgo, ensaísta e narra-
dor Euloxio Ruibal e ocupaba
o posto que deixara a dimisión
por enfermidade do poeta Ber-
nardino Graña, quen sorpren-
deu a fins de ano pola súa
pronta recuperación e por con-
verterse no gañador do premio
de narrativa do Eixo Atlántico
coa súa novela Protoevanxeo
do neto de Herodes. O escritor
de Cangas recibiu a fins de ano
o recoñecemento do Pen Clube
ao outorgarlle o seu premio
honorífico pero houbo tamén
máis homenaxes para autores
da súa xeración, a Xosé Fer-
nández Ferreiro distinguiuno a
AELG en Nogueira de Ramuín
e Manuel María sentiuse
arroupado polos chairegos na
súa entrada na Academia nun
acto multitudinario celebrado
en Vilalba. 

Crise ou revolución?

O mundo editorial convulsio-
nouse no 2003. Miguel Anxo
Fernán Vello, director de Espi-
ral Maior, deu un “golpe na
mesa” sobre a situación do sec-
tor que foi confirmado pola
maior parte dos responsábeis
das empresas editoras. Malia
iso, houbo tamén noticias sig-
nificativas no ámbito, tres selos
uníanse para crear o Consorcio
Editorial Galego e a histórica
Galaxia experimentaba unha
singular “revolución” nas mans
do novo director Víctor Freixa-
nes, coa remodelación das co-
leccións existentes, recupera-
ción de antigas e creación de
novas. Títulos foron moitos os
publicados pero o balance sor-

prende, entre outras cousas,
pola edición da obra completa
de poesía de cinco escritores
dos que se esperan aínda moi-
tas e boas obras. Publicouse así
a poesía reunida de Darío Xo-
hán Cabana, Xosé Miranda,
Manuel Rivas, Xosé Mª Álva-
rez Cáccamo e Vítor Vaqueiro. 

Especial acollida de lecto-
res tiveron Resistencia de Rosa
Aneiros e Anxos da garda de
Anxos Sumai nun ano no que
se celebrou que Trece Bada-
ladas de Suso de Toro conse-
guía o Premio Nacional de No-
vela para unha obra en galego.
Premios houbo os de todos os
anos e antes da traca final de
fins de decembro con nove ga-
ñadores en catro días, Santiago
Jaureguízar fíxose co Xerais
con Casa Skylab, Manuel Lou-
renzo conseguiu o Merlín por
Irmán do vento, Maite Dono fí-
xose co Esquío con De silen-
cios e Xabier López co García
Barros por A vida que nos ma-
ta. Para a literatura será, en es-
pecial, o ano no que se lembrou
a un dos mellores poetas do sé-
culo XX, Antón Avilés de Tara-
mancos era o escollido para a
celebración do Día das Letras
Galegas e foron moitos os li-
bros que saíron para a ocasión,
entre eles, a publicación por
parte de Espiral Maior da súa
obra poética completa. A con-
memoración foi nesta ocasión
especialmente próxima e foron
moitos os amigos do autor que
se implicaron nas celebracións
en Noia e en todas partes do
país. Nun pleno moi intenso a
Academia decidiu en xullo que
o homenaxeado o 2004 sería
Xaquín Lourenzo, Xocas. Na
mesma sesión, a entidade pre-
sidida por Xosé Ramón Barrei-
ro aprobaba a normativa da
concordia despois de catro
anos de conversas. 

Grandes ausencias deixa ta-
mén o ano 2003 para a literatu-
ra. Deixounos un nome históri-
co do xornalismo, Raimundo
García Domínguez, Borobó, a
poeta Xela Arias finou inespe-
radamente conmocionando o
mundo das letras e o dramatur-
go Francisco Taxes morreu
cando estaba a punto de volver
a escena a súa coñecida obra O
velorio. Tamén viron o seu fin
dous grandes artistas galegos, a
pintora Mercedes Ruibal e o
escultor Camilo Otero. 

O trunfo
do teatro comanche

A obra de Taxes era unha das

dúas preparadas polo Centro
Dramático Galego para con-
memorar os 25 anos de teatro
profesional. A outra era de Ro-
berto Vidal Bolaño, autor fina-
do en 2002 a quen os seus
compañeiros de profesión ho-
menaxeron na entrega dos
María Casares concedéndolle
catro dos premios. Foi unha
gala marcada pola protesta do
mundo do teatro contra o cha-
papote e a actitude do goberno
da Xunta e de Madrid. Os ac-
tores puxeron as súas caras ne-
sa loita e así os Premios Max
se celebraron en Vigo sen axu-
da da Xunta prometida e os
Mestre Mateo tiveron tamén o
fuel entre os seus protago-
nistas. Os protagonistas do na-

cemento do teatro profesional
foron tamén os destinatarios
do premio de honra Marisa
Soto nos María Casares e alí
non había ningún representan-
te do teatro público ao que, es-
te ano, faltáronlle espectado-
res. Os que andaron sobrados
foron os de Chévere con Río
Bravo 02 que colgaron o cartel
de “Non hai entradas” nas
múltiples representacións que
superaron os 20.000 especta-
dores. Tampouco estivo falto
Carlos Blanco con O pais da
comedia e fai plenos na fin de
ano nas postas en escena do
seu musical Dillei. 

Canto de autor por Galicia
en Compostela co Prestige de
fondo e Cantos da mare en

Pontevedra xuntando a un gru-
po de músicos da lusofonía se-
rán dous concertos para lem-
brar neste anos no que o disco
Ajrú deulle a Mercedes Peón
un lugar de destaque nun cir-
cuíto internacional no que ta-
mén soarían as cantareiras de
Anubía ou Faltriqueira. Carlos
Núñez publicou Alma de Fiste-
rra, Os Cempés, Moe a moa,
Pepe Vaamonde Aviouga, Fu-
xan os Ventos celebrou o seu
30 aniversario con Na memoria
dos tempos e Fía na Roca che-
gou á década gravando un dis-
co en directo en Compostela
todo no ano o que o Festival de
Ortigueira cumpría o seu pri-
meiro cuarto de século. 

Serán de memoria tamén as
exposicións de Manuel Moldes
e Ignacio Basallo no CGAC; a
de César Portela e Outras Al-
ternativas da nova arte portu-
guesa do MARCO ou a de Fo-
tografía en Galicia no século
XIX do CGAI en colaboración
coa Universidade de Santiago.
Ás pantallas chegaron á fin O
lapis do carpinteiro, Trece Ba-
daladas, Blanca Madison ou
Ilegal, no ano da “consagra-
ción” a base de premios de
Luís Tosar no cine español. No
balance do ano destacan tamén
dúas importantes citas que ti-
veron como obxectivo recupe-
rar a memoria histórica, o con-
greso de Pontevedra sobre Ale-
xandre Bóveda e o de Narón
sobre a represión franquista.♦
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Cultura no ano do fuel
O 2003 pechou cun gran número de proxectos colectivos

Non houbo que esperar para
que a guerra de Irak tivese
reflexo na nosa literatura.
Dous libros, un de poesía e
outro de narrativa, os dous
con premio, fixeron que a in-
vasión chegase con rapidez
ás librarías. O primeiro foi
Xurxo Alonso que se fixo co
premio Bouza Brey co poe-
mario Cidades de area en
maio, un libro que o autor
comezou a escribir nos pri-

meiros días da invasión ame-
ricana e rematou en vinte
xornadas. Pouco despois o
escritor Manuel Lourenzo
González acadaba o premio
Merlín coa novela Irmán do
vento, a historia de Khaled,
un rapaz iraquí que ve como
a guerra destrúe o seu mun-
do.Máis recentemente Irak:
Días de posguerra recolle as
reportaxes fotográficas de
Xavier Teniente.♦

Tres libros
en tempo de guerra

A.N.T.
Sempre mar, Alma de beiramar ou Negra sombra son os títulos de
tres libros publicados en 2003 e poderían ser tamén tres símbolos
do que aconteceu no mundo da cultura no ano que acaba de rema-
tar. Son volumes colectivos, os de máis autores da nosa literatura,
que naceron pola organización da xente da cultura contra a inva-
sión do petróleo. O ano de Avilés de Taramancos deu moitas noti-
cias pero será recordado pola marca que deixou nel un petroleiro. 

Os actos culturais programados ao redor da carpa de Burla Negra foron unha das noticias do ano.
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Se Xosé Luís Méndez Ferrín e
Xosé Mª Álvarez Cáccamo enca-
bezan a lista de autores escollidos
polos consultados –fundamen-
talmente poetas e críticos– os li-
bros máis sinalados son Con pól-
vora e magnolias de Ferrín e
Herba aquí e acolá de Cunquei-
ro, dous títulos que se sitúan nos
albores do tempo sinalado por
Arturo Casas para acoutar a anto-
loxía. O proceso de elaboración
desta investigación comezou hai
xa máis de tres anos, cando Ca-
sas se dirixiu a uns douscentos
especialistas para solicitarlles a
escolla de 15 autores e 10 libros
comprendidos entre o  período
1976-2000. Desa primeira comu-
nicación con autores, editores,
críticos, autores ou historiadores
o coordinador recibiu arredor de
cen respostas pero foi tamén ese
contacto múltiple o punto de par-
tida dunha das investigacións li-
terarias que máis expectación le-
vantou nos últimos tempos. 

Máis de tres anos despois es-
tá a punto de saír o libro que
aportará os resultados dese in-
quérito e que constitúe un volu-
me con máis de setecentas páxi-
nas nas que se inclúe un amplo li-
miar do coordinador, os listados
e unha biografía, relación de pu-
blicacións, bibliografía crítica,
análise do autor sobre a súa tra-
xectoria e unha selección de de-

zaseis textos de cada un dos au-
tores que integran a antoloxía. Ao
dicir de Casas, “á vista do resul-
tado non se perfila de maneira
clara un canon pechado. Fora
dunha serie de libros de referen-
cia está aberto e seguro que en
vintecinco anos a mirada sobre
esta época vai cambiar”. O lista-
do ofrece, malia o previsíbel,
moitos dados de interese. Dos
vinteseis seleccionados só seis
son mulleres, Xohana Torres,
Luz Pozo, Pilar Pallarés, Chus
Pato, Ana Romaní e Olga Novo,
cun posto destacado para a pri-
meira e un lugar privilexiado no
listado de obras para O livro das
devoracións de Pallarés. Olga
Novo é a única representante da
xeración dos noventa fronte a po-
derosa presencia de autores dos
oitenta con autores como Xavier
Seoane, Xulio L. Valcárcel, Pilar
Pallarés, Manuel Rivas, Xavier
Rodríguez Baixeras, Manuel
Forcadela, Xosé Mª Álvarez
Cáccamo, Ramiro Fonte, Miguel
Anxo Fernán- Vello, Eusebio Lo-
renzo Baleirón, Ana Romaní,
Lois Pereiro ou mesmo Chus Pa-
to que podería chegar a encadrar-
se neste grupo e de quen sorpren-
de a rápida consolidación de M-
Talá. Quedan fora, malia iso, al-
gúns nomes da xeración que apa-
recían de forma recurrente en an-
toloxías e estudios críticos da

época. Dos vinteseis, cinco no-
mes do listado de autores corres-
ponden a poetas mortos, Álvaro
Cunqueiro, Avilés de Taraman-
cos, Uxío Novoneyra, Eusebio
Lorenzo Baleirón e Lois Pereiro. 

Méndez Ferrín, Manuel Ma-
ría, Bernardino Graña, Arcadio
López-Casanova, Salvador Gar-
cía Bodaño, Alfonso Pexegueiro
e Manuel Álvarez Torneiro com-
pletan a esperada lista da que, fo-
ra os dous primeiros postos, non
se deu a coñecer o número de
votos acadados por cada un dos
escritores. Sorprende tamén que
129 poetas tiveron cando menos
un voto e 247 obras apareceron
no cómputo final das escollas
dos especialistas. A porcentaxe
de consultados que fallaron é su-
perior no grupo dos máis novos,
dos máis vellos, das mulleres e

tamén dos autores de poesía in-
fantil e xuvenil o que pode in-
fluír tamén nos resultados finais. 

A Antoloxía consultada da
poesía galega 1976-2000 culmi-
na un proceso de investigación
único na nosa historia literaria
que ten como antecedente o pro-
xecto de Xosé Filgueira Valverde
que só se publicou parcialmente.
Durante estes tres anos os dados
foron gardados con grande reser-
va e só coa edición do volume se
darán a coñecer os resultados,
sen facer pública nunca a opción
particular de cada un dos consul-
tados. “Unha antoloxía está para
mover as augas e se non é polé-
mica pódese dicir que, en certa
medida, é un fracaso” comenta
Arturo Casas, sabedor do intere-
se que está a levantar o libro que
se publicará neste mes.♦

Ferrín e Cáccamo, os mellores poetas
Segundo o canon de cen especialistas

Normativa
oficial
MARTA DACOSTA

Tempo de Nadal. Días en
que o bo costume obriga
a formular desexos. Che-

ga un novo ano e abrimos o
caixón de todas e cada unha
das ilusións sen cumprir,
pasamos por nenas e pedimos
que o 2004 dea termo e corpo
ás nosas esperanzas.

Levaba eu uns días pensan-
do en que xa transcorreran seis
meses desde que a Academia
acordou por maioría aceptar a
modificación parcial das
normas e preguntábame que
era o que impedía sabermos
con claridade cal é neste preci-
so instante o texto oficial. Pen-
saba, como moitas outras
persoas, que era preceptiva a
publicación das modificacións
no DOG, e comprobei que a
recente convocatoria de
subvencións de Política
Lingüística pede explicitamen-
te que os textos presentados se
acollan aos decretos
publicados no seu día, este fei-
to reforzou a miña opinión: a
necesidade de recoller no
DOG estas modificacións. 

Mais nestes días a Acade-
mia, que recoñece que
entendeu isto mesmo e que,
polo tanto, estivo á espera de
que a Xunta fixese oficial o
texto das normas, di que xa
non é preciso agardar máis,
que as modificacións son xa
oficiais e que non precisan ser
recollidas no DOG e para isto
botan man dun informe do Va-
ledor do Pobo. Agardamos
que así sexa, aínda que non
estaría de máis que o Diario
Oficial se fixese eco das
modificacións. 

Lamentamos que este
anuncio se faga no medio dun
balbordo inmenso, nunha
situación en que non sabemos
se efectivamente chegara o
momento de as facer oficiais
ou de deixar ben claro a quen
lle pertencen, quen pode face-
las públicas e quen non.
Pequeno detalle cando o que
está en xogo é o futuro do
idioma, a súa vitalidade na
voz das xeracións futuras.

Moito máis importante que
isto é o esforzo dos homes e
mulleres que fixeron posíbel
este paso adiante, esta concor-
dia da xente que tantos e
tantos anos leva estudanto e
favorecendo o idioma,
pensando e loitando polo seu
futuro. Importante sería o xes-
to dos nosos gobernantes de
gratitude e satisfacción ante
este avance, só para que non
seguise meténdose en nós ese
sentimento tan real de que a
esta Administración nada lle
importa o idioma.

E importante é que este se-
xa o inicio dunha xeira que
nos conduza non ás mil
primaveras máis, á primavera
eterna da nosa lingua.

Este é o meu desexo para
o 2004, que, efectivamente,
este esforzo de anos, esta nor-
mativa á que chamamos de
concordia sexa definitivamen-
te oficial.♦

C.V.
Xosé Luís Méndez Ferrín e Xosé Mª Álvarez Cáccamo son os poetas
máis votados polo cento de especialistas que participan na Antoloxía
Consultada da poesía galega 1976-2000, coordinada por Arturo Ca-
sas e que sairá publicada no transcorrer deste mes na editorial Tris-
tram. A antoloxía dálle á xeración dos 80 un posto destacado no ca-
non xa que a metade da lista está composta por autores dese tempo. 

Xosé Luís Méndez Ferrín.                                                           PACO VILABARROS



Título: Ámote.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Edita: Galaxia .

O criterio co que se mide a exce-
lencia dun escritor vai moito
máis alá das cifras que as vendas
dos seus libros acaden; é mais,
con frecuencia ten pouco que ver
con elas. O criterio co que se mi-
de a excelencia dun escritor é di-
rectamente proporcional ao éxito
con que resolve os desafíos, a di-
ficultade que estes presenten na
súa realización, e a ambición á
hora de aceitalos. Porque o pro-
pio dun escritor é indagar, procu-
rar (cando menos tentalo), dife-
rentes formas de emitir a mensa-
xe lingüística que en definitiva é
toda obra literaria. Porque o pro-
pio dun escritor é o inconformis-
mo, ou desde Homero a hoxe se-
guiriamos coa mesma canción.
En moitas ocasións inclusive o
corpus dun determinado autor
móvese arredor de determinados
parámetros temáticos, tal como
sucede coas apetencias do leitor.
Xosé Carlos Caneiro é un bon
exemplo de canto dicimos. No
autor de Verín, a urxente necesi-
dade do amor (léase, se se qui-
xer, procura da felicidade) presi-
de unha das novelísticas máis in-
teresantes que hoxe se poden
atopar, levada a termo baixo for-
mas diferentes, mais conservan-
do sempre a impronta persoal,
iso que nos fai inconfundíbel a
súa escrita.

Non sorprende tematica-
mente Caneiro nesta súa nova
aposta literaria. Ou si, nunca en-
tre nós, e sinaladas veces fóra
das nosas fronteiras, este tema
foi tratado con intensidade pare-
lla á que se pode observar en
Ámote (o título, na súa brevida-
de e contundencia, xa é ben cla-
ro) ou, por extensión, no con-
xunto da súa obra. Nin tampou-
co estilisticamente sorprende.
Pois Caneiro segue fiel ao seu
parnaso artístico particular: Bor-
ges, Homero, Shakespeare,
Proust, Lezama Lima, Carpen-
tier, Kafka (aínda que esta sexa
quizá a súa entrega menos kaf-
kiana), Cortázar, Dostoievsky,
Dumas, Joyce, Pessoa, Dante,
Quevedo, Neruda, Scott Fiztge-
rald, Faulkner... no eido litera-
rio; os boleros, Mahler, Beetho-
ven, Bach, Mozart... no musical;
Wayne, Stewart... na sétima arte.
Segue fiel ás características que
veñen definindo o esqueleto da
súa narrativa: protagonistas de-
samparados, indefensos, que es-
criben libros e len, que non lle
achan sentido á vida, mais que
procuran desesperadamente ser
felices e teñen a felicidade como
única meta; e un estilo moi de-
purado, partitura na que se escri-
ben as tensións internas da(s)
personaxe(s), pintando un enor-
me monólogo interior no que re-
verberan as salmodias palábri-
cas como ecos da traxedia.

Unha visión de conxunto da
obra narrativa (e podemos in-
cluír tamén a poética) de Canei-
ro revela a titánica tentativa de
f i c c i o n a l i -
zación do dra-
ma, da traxe-
dia, que para o
home repre-
senta a súa má-
xima aspira-
ción nesta vi-
da: ser feliz,
cadro ao que
se engade, no
caso dos gale-
gos, o marco relativo á dificul-
tade engadida que representa
querer ser feliz nunha patria re-
xida por intereses alleos que lle
deturpan a mirada. Unha tenta-
tiva de ficcionalización que é,
por suposto, unha exterioriza-
ción na que se poden observar
diferentes momentos que se co-
rresponden coas diferentes es-
tratexias narrativas adoptadas
na pentaloxia, exteriorización
dun conflito que, con todo, se
nega a trascender as fronteiras
do individuo. As diversas tenta-
tivas de socialización (de dra-
matización fóra do individuo)
teñen o seu teito en Ébora.
Mais, xa fóra da pentaloxía, re-
tornaron ao seus status de mar-
co en A rosa de Borges e nesta
Ámote que volve circunscribir-
se ao ámbito individual. Ámote
é unha mensaxe perdida na pro-
cura de interlocutor, desespera-
da mensaxe na que as funcións
da linguaxe se amalgan nunha
soa: chegar a ti.

Así, neste libro atopamos o
protagonista prototípico de Ca-
neiro, un home indefenso, ve-

llo solitario, impenitente bebe-
dor (agora de Cardhu), hi-
pocondríaco, algo neurótico,
fóbico, ser anormal que se pre-
ocupa por cousas nas que os
demais xa nin lembran ter pen-
sado, xornalista (outra home-
naxe) que non para de mono-
dialogar (disimúlesenos a pala-
bra) no seu computador fin de
edición (compañeiro da alma),
que sabe que o único axente ci-
vilizador da sociedade é o
amor, o amor que ademais é o
único, tamén, que pode facer-
nos felices, leitor de Borges, e
amante imperfecto que amou a
máis de 200 mulleres e aínda

amará máis porque a súa capa-
cidade para o amor é ilimitada,
e é o seu un amor sincero, pu-
ro, paixonal, melancólico, tirá-
nico, absoluto, noctámbulo, de
carmín, puticlubes, desvarío,
lúas e ollos verdes ou negros,
xeneroso, sedutor e seducido,
incomprendido, perdido, sen-
sual, contraditorio, poético.
Porque Ámote é a novela-tribu-
to á muller amada, grande libro
do amor como nunca se viu na
literatura galega e non é nada
fácil atopar noutras. Obra cons-
truída para que o Faraón ame
todas as mulleres, todas que
son unha, a muller, e para sen-
tirse vivo escribe un capricho
de palabras que loite contra o
esquecimento, contra a soida-
de, contra a tristeza, contra o
cinismo da sociedade que fai
deste mundo un inferno indife-
renciábel do purgatorio ou do
mesmo paraíso (as tres partes
da novela, como na Divina Co-
media de Dante, outra homena-
xe máis). Un paraíso ao que
sempre se asocia a felicidade
perpétua, mais a felicidade so
consiste, en resumidas contas,
en crer que é posíbel ser feliz.

Con Ámote Xosé Carlos Ca-
neiro déixanos máis outra no-
vela de expresión poderosa,
tecnicamente raiana na perfec-
ción, escrita co rigor formal
máis exquisito, onde a flexibili-
dade e riqueza léxica, a carón
dun moi marcado sentido do
ritmo, son chaves para abrir as
portas dos soños, para extrover-
terse na mente do lector cunha
prosa melódica, suxestiva, cul-
ta, mais próxima porque pre-
tende, e logra, que é novela pa-
ra acompañar, rachar todas as
distancias, todas as fronteiras,
da narratividade da soidade.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Os Xerais
Casa Skylab, de Jaureguizar, e
Destrucción, de Xavier López
Rodríguez, foron gañador e
finalista, respectivamen-
te, da vixésima
edición do Pre-
mio Xerais de
novela, que
convoca a
editorial vigue-
sa. Jaureguizar
aproveita a cró-
nica de Negueira
de Rodríguez pa-
ra analizar con
ironía e
iconoclastia os
mitos do nacionalis-
mo galego. Na obra de López
relátase o terror dunha muller
maltratada como consecuencia
dunha sociedade ancorada no
pasado.♦

O García Barros
Galaxia edita a novela A vida
que nos mata, de Xabier
López López, merecedora do
Premio García
Barros 2003, que
convoca o Conce-
llo da Estrada.
Trátase dunha no-
vela de suspense
no primeiro terzo
do século XX, con
Mondariz
Balneario como pa-
no de fondo nun pe-
ríodo de esperanza.
O xornalista Sebastián Faraldo
deberá achar as dúas puntas
do sarillo nunha viaxe engaio-
ladora.♦

O Narrativas
quentes
O segundo premio ‘Narrativas
quentes’ de na-
rrativa erótica
de Edicións Po-
sitivas foi para
O lobo da xente,
de Alberte
Momán. Este no-
vel autor ferrolán
pescuda nas men-
tiras e certezas da
sedución, o amor
e a atracción física
nunha manchea de relatos nos
que hai cheiro humano en cada
páxina.♦

O Fiz e mais o
Carballeira
Estevo Creus gañou o III Pre-
mio de poesía
Fiz Vergara Vi-
lariño con
Decrúa. Alexan-
dre Nerium, o
VII Premio
Johán Carballeira
con Vogar de
couse. Ambos os
poetas moran na
Costa da Morte e
pertenceron a dúas
senlleiras iniciativas
literarias: o proxecto
editorial Letras da
Cal e o Batallón Li-
terario da Costa da
Morte. Edita Espiral Maior.♦

É este o
grande libro
do amor
como nunca
se viu
na literatura
galega.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONTOS DE NADAL.
Manuel Rivas - M. Prado.
Xerais.

2. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

3. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

4. A VIDA QUE NOS MATA.
Xabier López López.
Galaxia.

5. ANXOS DE GARDA.
Anxos Sumai.
A Nosa Terra.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. NORMAS ORTOGRÁFICAS E

MORFOLÓXICAS
DO IDIOMA GALEGO.

Varios autores. 
R.A.G. - I.L.G.

2. NO PAÍS DO NUNCA MÁIS.
Xurxo Lobato.
Galaxia.

3. A MORTE DAS LINGUAS.
David Crystal.
Galaxia.

4. FAROS DE GALICIA.
Lino Pazos.
Galaxia.

5. NUNCA MÁIS.
A VOZ DA CIDADANÍA.        

Xavier Paz-Alba Vázquez (Dir.).
Difusora.

Tabela das letras

Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

O xornalista namorado
Un novo Caneiro na procura da felicidade

Xosé Carlos Caneiro nun debuxo de Calros Silvar.
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Título: Vida, paixón e morte de Alexandre 
Bóveda.
Autor: Xerardo Álvarez Gallego.
Edita: A Nosa Terra.

Os versos de Vitor Vaqueiro do
poema O Ferro, (O Ferro er-
gueuse cedo unha mañá de
agosto:/ cumpría ir axeitando o
noxo e o coitelo;/ o Ferro ma-
drugaba, competindo co sol/
que espreguiza o seu sono por
cima dos curutos./ O Ferro vai
compondo a súa fasquía baixa,/
acouga, olla, pescuda o chan
esmendrellado/ e argalla con
estraño xeito de especialista/ os
nós da gravata e das zocas in-
formes;) pertencente ao seu úl-

timo libro, Traxectorias Obra
Poética (1977-2002), que con-
tén no seu interior a súa produ-
ción poética completa, incluín-
do os poemarios A fenda no ho-
rizonte e Teoría do coñecemen-
to, publicados agora por pri-
meira vez, lembraronme unha
biografía, a primeira que lin hai
xa moitos anos e coido que a
primeira publicada sobre Ale-
xandre Bóveda, de Edicións
“NOS” de Bos Aires da autoría
de Xerardo Álvarez Gallego,
reeditada hai uns anos por A
Nosa Terra, de quen Núñez
Búa fai unha semblanza bio-
gráfica nunha das contracapas.
Pechado o centenario pódese

volver a revisitar esta obra.
Ábrese o libro cun debuxo

do biografado tomado do natu-
ral por Maside ao que segue a
adicatoria tirada do Sempre en
Galiza de Castelao e o esplén-
dido limiar do poeta Xosé Ses-
to, que é todo sentimento e pai-
xón desde o coñecemento per-
soal que dá a amizade para dar
paso, á biografía, na que o au-
tor navega pola vida de Bóveda
desde o Ourense natal, o fun-
cionariado e a residencia en
Pontevedra, para dar entrada a
paixón, onde está a súa perten-
za ao Partido Galeguista e o
Estatuto para ir por fin ao triste
remate da morte e o fusilamen-

to ao mencer do 17 de agosto
de 1936. O libro remata cunha
lembranza dos poetas a Ale-
xandre Bóveda no que atopa-
mos a Celso Emilio Ferreiro,
Manuel María, Emilio Pita e
Sánchez Guisande.

Xerardo Álvarez Gallego
fía polo miudo a biografía de
Bóveda, libro preciso que de-
be converterse en imprescin-
díbel, en palabras de Núñez
Búa “ningún escritor galego
fora de Álvarez Gallego pode-
ría escribir libro semellante,
poque ninguén coma il coñe-
ceu a Bóveda”.♦

XOSÉ FREIRE

Un libro para pechar un centenario
Vida, Paixón e Morte de A. Bóveda, a obra cimeira de Álvarez Gallego

Título: Vogar de couse.
Autor: Alexandre Nerium.
Edita: Espiral Maior.

“É tarefa do poeta, escribía Ed-
mund Wilson, achar, inventar a
linguaxe especial e única que se
amolde á expresión da súa per-
soalidade e sentimentos. Esta
linguaxe debe recorrer a símbo-
los; [...] unha sucesión de pala-
bras, de imaxes, que servirá para
suxerir ao lector”. Alexandre
Nerium (pesudónimo de Fran-
cisco Manuel López) achou esa
linguaxe, máis que inventala, no
léxico mariñeiro de Fisterra e a
partir del argallou un libro de po-
emas (Vogar de Couse, VII Pre-
mio Joan Carballeira), no que a
abondosa utilización dese léxico
(e as continúas aliteracións) sin-
gularizan a voz do poeta... e au-
mentan a dificuldade de com-
prensión, mesmo literal, do tex-
to: babuxarcha abelándoa, tis-
nala ó desacougo,/ aballoala...
Outras dirán se houbo devalo,/
se esta maria viva trouxo pacas
ou anacos/ de vaos ou borbas
podres. Tócache do remollo,/ xa-
vegala, escochala cos gumes do
refacho. Cómpre dicir que máis
que de arcaísmos, a cantidade de
palabras dialectais parece tirada
da linguaxe coloquial.

“A obra contén cinco libros
e en cada libro hai un quinteto
inicial, seguido de cinco poe-
mas con cinco quintetos en cada
poema, con versos alexandrinos
de rima asoante. En Vogar de
couse Nerium experimenta con
quintetos encadeados, algo que
nunca se fixera
na poesía gale-
ga; e ás veces
áchanse versos
trocaicos (...)
con acento na
2ª e 6ª sílaba
dos hemisti-
quios de cada
verso. [...] O
poemario é a
metáfora da
s i n g r a d u r a
existencial hu-
mana, desde a
infancia á irremediable destruc-
ción na vellez, pasando pola
adolescencia e a madurez  con
(des)amor e soidade”. Isto di
Francisco Fernández Rei, nun
interesante e documentado pró-
logo. Tamén avisa de que al-
gúns dos termos empregados
polo poeta “non estaban docu-
mentados nos doce millóns de
rexistros que ten a Base Lexico-
gráfica do ILG”(1). 

Vogar de couse é un poe-

mario orixinal, até onde pode
ser orixinal, con bos versos: le-
vo comigo todo o desconsolo
do brinde,/ tódalas redes ó
hombro feridas de navalla”,
case todos os incipit dos poe-
mas, con algúns bos poemas
(“Azoutes do refacho”, “Vogar
de couse”, “Dende dentro do
dique”, ou mesmo o fácil Ver-
bas para un mar escoso), unha

homenaxe aos poetas galegos
(os inicios dos libros, o poema
“Sentinelas da brisa” e algún
máis) e ao mar desde o mar,
mais cuxa dificuldade de lectu-
ra talvez non deixe ver a metá-
fora, como avisaba o prolo-
guista, sobre a vida e a morte
que é o poemario. Un libro, po-
rén, non conseguido do todo
polas rupturas de ritmo que

produce, curiosamente, o uso
constante do alexandrino.♦

X.G.G.

(1) Algúns poemas son escuros para o
lector, opacidade á que contribue tanto o
léxico como algunhas referencias. Fdz.
Rei contribúe a solucionar o problema de
maneira eficaz, tanto que coas dificulda-
des pode eliminar tamén a necesidade
de ler os poemas. Ou sexa, o prólogo
como pararraios, que dicía Lichtenberg.

Nerium e o mar como metáfora da vida e a morte

Máis
que de
arcaísmos,
a cantidade
de palabras
dialectais
parece
tirada
da linguaxe
coloquial.

Alexandre Nerium.                                                                  A. PANARO /Arquivo

Alexandre Bóveda.



Título: O retorno do rei.
Dirección: Peter Jackson.
Intérpretes: Elijah Wood, Ian McKellen, 
Viggo Mortensen e Liv Tyler.
Nacionalidade: EE UU - Nova Zelandia,
2003. Fantasía épica, 200´.

Dende o máis pequeno, o verme
ensartado por Smeagol-Gollum
no primeiro plano da fita, até o
máis pantagruélico, a terra abrín-
dose para engulir as lexións de
Mordor no asedio final á Terra
Escura. Todo neste punto e final
da triloxía alude ao sentido da
espectacularización que presidiu
a adaptación tolkieniana de Peter
Jackson, a posta ao día, vía ag-
giornamento dixital, do cine cir-
cense do vello Cecil B. De Mille.
Espectacularización maiúscula e
sen concesións que supón o pun-
to forte, tamén o punto fraco,
deste enorme fresco cinemato-
gráfico de 9 horas, algunhas
máis na vesión extendida do tríp-
tico para formato doméstico.

O retorno do rei leva aínda
máis alá os lí-
mites do es-
pectáculo insi-
nuado n’A Co-
munidade do
anel e plena-
mente explici-
tado na supe-
rada As dúas
torres. Todo
iso tendo sem-
pre moi pre-
sente que as
diferentes par-
tes do todo
non son plena-
mente valorá-
beis por sepa-
rado e que to-
do forma parte
dun único fil-
me interminá-
bel.

E como reseñas encomiásti-
cas xa terán lido de abondo, e o
mellor da fita, xa queda dito, li-
mítase ao seu carácter de carru-
sel circense, sería bo encarar
outras cuestións menos afortu-
nadas deste encomiábel exer-
cicio de xigantismo cinemato-
gráfico. E falo nomeadamnete
do que xa lastraba as dúas fitas
precedentes, a redución salvaxe
a meros esterotipos acartonados
dos personaxes de Tolkien.

Todo o presunto drama sha-
kespiriano tan aludido polos de-
fensores a ultranza da adaptación
de Jackson queda reducido a un-

ha mera sucesión de parlamen-
tos-clixé e pesados diálogos que
teñen máis de soliloquios onanis-
tas e reiterativos –ad nauseam–
que de progresión dramática,
precisamente nas antípodas da
áxil e variada prosa tolkieniana.

Estereotipos pseudotráxicos
que chegan ao seu paroxismo
nunhas cantas secuencias tan
abraiantes dende o punto de vis-
ta visual como desaproveitadas
no tocante ao sentido discursivo,
e escribo en especial de todo o
clímax central desta fita final, da
batalla dos campos de Pelennor
–ás veces ten un a sensación de
estar asistindo a unha desas es-
pectaculares secuencias de tran-
sición inxeridas nalgúns xogos
informáticos– e dos sucesos pa-
rellos na cidadela de Minas Ti-
rith –probabelmente o rizo do ri-
zo en canto a virtuosismo arqui-
tectónico en toda a triloxía–. E
por certo que vaia caricatura a do
Senescal Denethor, se a alguén
lle pode resultar convincente o

tosco efecto de montaxe alterna
co do rexente de Gondor devo-
rando o seu almorzo e a batalla
sacrificio do seu malquerido fillo
Faramir –outro personaxe com-
pleta e inexplicabelmente eclip-
sado na montaxe final da pelícu-
la, para que logo falen de Saru-
man– mellor será recomendarlle
encarecidamente unha maior fre-
cuencia ás salas de cine. En xe-
ral, a tosquedade do personaxe
de John Noble fai estrañar ese
perfecto vilán de terceira rexio-
nal que sempre foi no pasado Se-
an Bean –habitual en fitas de
Van Damme e mesmo de James
Bond–, nesta triloxía poñendo rí-
xido rictus e xesto malencarado
ao propio fillo favorito de Denet-
hor, aquel Boromir que xa na
primeira entrega da saga activara
as alarmas dos que valorabamos
a matización dos personaxes de
Tolkien. 

E a caricatura do Senesal de
Gondor queda como un defecto
nimio a carón das ríxidas caracte-

rizacións de practicamente todo o
elenco principal, o hobbit Sam
queda como unha redución ver-
goñante e minimalista dun verda-
deiro carácter de negación abso-
luta, a anos luz do personaxe lite-
rario, peor moito máis alá vai o
caso da parella de bonecos arti-
culados que conforman o anano
Gimli e o elfo Legolas. No caso
do anano, que encarna John
Rhys-Davies, todo queda reduci-
do a dous xestos, sempre de es-
guello, e catro frases repetidas ao
longo das tres entregas; no de
Legolas, un absolutamente inex-
presivo Orlando Bloom con en-
gado para núbiles preadolescen-
tes.

E así poderiamos seguir até
a fin dos tempos, alguén se per-
catou da presenza de Eomer tan-
to nesta como na anterior fita? o
certo é que o tal Karl Urban es-
collido para incorporar o herdei-
ro do rei da Marca de Rohan non
destaca precisamente pola súa
presenza de carácter. Salvamos

da desfeita a Aragorn. Viggo
Mortensen é un actor convin-
cente despois dunha estensa e
desesperante filmografía previa;
ao esplendido Gandalf de Ian
McKellen e a ese fato de secun-
darios de luxo que conforman o
Bilbo de Ian Holm, a Galadriel
de Cate Blanchett, o Theoden de
Bernard Hill e, até certo punto, a
Arwen de Liv Tyler.

O retorno do rei queda, en re-
sumo, como o correcto punto e fi-
nal dun estimábel tríptico cine-
matográfico que partía co obxec-
tivo dunha misión imposíbel,
converter en convincentes perso-
naxes de carne, ósos e efectos in-
fográficos ás criaturas de Tolkien,
achegalas ás masas que hoxe por
hoxe frecuentan as salas cinema-
tográficas e, ao mesmo tempo,
contentar os máis acérrimos se-
guidores do noso máis querido fi-
lólogo fabulador. Malia todo o
anteriormente comentado Peter
Jackson conseguiu cumprir cos
seus obxectivos con nota máis
que aceptábel, mesmo se revelou
como un director de gran capaci-
dade táctica e estratéxica. Poucos
podían confiar en que o director
das inesquecíbeis Braindead ou
Mal gusto fose capaz de manter
baixo control semellante exceso
de celuloide. O problema, xa que-
dou dito, é o regusto amargo que
nos queda a algúns despois de ver
reducidos a meros monicreques,
ideais por outra banda para sus-
tentar a abondosa industria de bo-
necos articulados suscitada pola
triloxía, a tantos personaxes lite-
rarios de memoria imborrábel, a
perda de matices, mesmo no pro-
pio entramado da narración, por
outra banda aceptabelmente fidel
á letra do texto orixinario. É a
mesma traxedia que experimen-
taron e experimentarán todas as
tentativas de levar ao cine, por
poñer un exemplo, Guerra e Paz.
Alguén pode imaxinar o que se
nos pasará pola cabeza o día que
Sergio Cabrera anuncie que se vai
por á fronte dunha adptación de
Cien años de soledad? E agora
todos a facer cábalas sobre se a
triloxía é alegórica, épica ou me-
tafórica, nas mans de Jackson e
do novo Hollywood, ese que se
oculta tras presuntas independen-
cias e foxe das fronteiras nortea-
mericanas. O señor dos aneis non
é nin máis nin menos que un bo-
nito canto de xesta dixeríbel pola
xeración Nintendo.♦
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Monicreques para a xeración Nintendo
Peter Jackson remata a triloxía d’O Señor dos Aneis

Estereotipos
pseudo-
tráxicos que
chegan ao
paroxismo
nunhas
cantas
secuencias
abraiantes
dende o
punto de
vista visual,
mais
desaprovei-
tadas na
construción
dramática.



“Eu son poeta da memoria.
Apenas quedan etapas da miña
vida que non pasasen polo filtro
da interpretación poética. Penso
que sería capaz de remitir cada
poema que escribín a un aconte-
cemento real”. Así explica o
sentido da súa poesía e tamén a
razón de publicar agora este re-
copilatorio dos seus versos que
habería que completar coa lírica
infantil de Lúa de pan e co seu
primeiro poemario Laberinto el
clavicordio (en castelán), que
non se inclúen no libro. 

Este final de etapa coincide
co inicio dunha nova obra, en
prosa, que se titulará Memoria de
poeta. “Mudar de rexistro litera-
rio permitirame incluír elemen-
tos que non tiveran cabida antes e
dialogar cos poemas xa feitos”. 

O que primeiro chama a
atención dos versos de Ancora-
doiro é a querencia polos obxe-
tos. Hai páxinas, sobre todo nos
libros iniciais, que lembran A
habitación do vello mariñeiro
de Lugrís, mesmo desde a olla-
da surrealista. “Atraeme o mun-
do obxectual, gústame construír
obxectos, fixen varias exposi-
cións. De pequeno xa elaboraba
maquetas e pintaba pedras. Te-
ño obxectos ensamblados nun-
ha liña irónica, agora estou nun-
ha etapa máis discreta”. 

Hai algo en Ancoradoiro
“de gabinete naturalista, de mu-
seo ou de colección”. Un pode-
ría lembrar tamén a Viaxe ao
fondo do mar de Verne ou A in-

vención de Morel de Bioy Ca-
sares, aínda que o propio autor
prefire referirse “ao surrealis-
mo hispánico, a Aleixandre, a
Poeta en Nueva York, ao post-
surrealismo de Eluard ou aos li-
bros iniciais de Cunqueiro”. 

A partir de Cimo das idades
tristes (1988), fermoso xeito de
denominar a crise dos corenta, a
escrita faise máis nidia. “Hai un-
ha clarificación desde aí. Penso
que constitúe un fenómeno co-
mún a outros poetas da miña xe-
neración, como Fernán Vello,
Ramiro Fonte ou Baixeras. Co-
mezamos a escribir coa decisión
de colaborar na renovación da
linguaxe que se encontraba moi
empobrecida, malia o labor dal-
gúns autores da xeneración ante-
rior como Graña ou Ferrín. Mais,
o intento de rectificar ese desgas-
te da lingua tal vez nos levou a
caer en certa retórica”. O poeta
recoñece, por exemplo, que en
Luminoso lugar de abatimento,
datado un ano antes, “a persecu-
ción da rotundidade formal pudo
ocultar a emoción”. “Escribín ese
libro, conta, mentres a miña filla
asistía a clase de ballet, hai unha
espontaneidade na escrita, pero a
formalidade do alexandrino pudo
condicionar o resultado”. 

En conxunto, Álvarez Các-
camo destaca de si mesmo “o
barroquismo. Eu case non escri-
bín poesía mínima, como tam-
pouco o fixeron Vaqueiro, Bai-
xeras ou Miguel Anxo. A litera-
tura galega que máis me intere-

sa é barroca, aínda que tamén
aprezo a mínima, pero se está
ben feita, se non é un boceto”.

A última vertente esencial
desta colectánea é a poesía de
denuncia. Non en vao o autor
descende dunha familia repre-
saliada no franquismo. “É poe-
sía política, xa non social rea-
lista, e con certo nivel de esi-
xencia”. O escritor observa
“unha repolitización da poesía
nos noventa, tanto por parte da
nosa xeneración, como dos
máis novos. Iso nótase nas te-
máticas, entre a que hai que

contar a feminista, a do cotiá
ou a obreira de Fran Alonso”. 

A maiores, o poeta é actor
fundamental da cultura do noso
país, como directivo durante
anos da Asociación de Escrito-
res, como colaborador de edito-
riais, como conferenciante e
mesmo como autor de manifes-
tos poéticos ao fio de mobiliza-
cións como as do Prestige.
“Creo no compromiso do inte-
lectual, aínda que tamén inflúe
nisto o feito de que comezamos
a cumprir anos e a converternos
nunha xeneración referente”.♦
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Citania
Nº 4. Primavera-verán 03. Prezo 6 euros.
Dirixe: Euloxio R. Ruibal e Mª Antonia Pérez.

Neste número inclúense
artigos sobre Carlos Velo
(Fernando Redondo), a estéti-
ca dixital (Miguel Sicart) ou o

bicentenario
de Hector
Berlioz
(Vítor
Carou); cre-
ación litera-
ria da man
de María do
Cebreiro,
Inma
López Sil-
va, Rosa
Aneiros ou

Fernando Paredes, acompa-
ñadas das fotografías de Tati
Fernández, Andrea Costas ou
Paula Ulloa.♦

Esculca
Nº 3. Ano 2003. 

O Observatório  para a defen-
sa dos direitos e liberdades
Esculca adica este seu terceiro
boletín á tortura e reclusión.
Neste número dáse conta da
lexislación existente sobre a

loita contra
a tortura, os
xeitos de
erradicala,
os dereitos
dos
reclusos, a
protección
dos datos
persoais
ou que
significa
o réxime

de illamento. Ademais
inclúese unha análise sobre a
evolución do control social
nos últimos anos,
relacionando a presión sobre o
Parlamento vasco coa
situación dos prisioneiros
afgáns. Tamén se reflexiona
sobre os camiños cara ao con-
trol internacional dos países
torturadores.♦

A Trabe de Ouro
Nº 55. Xullo-setembro 03. Prezo 11 euros.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Xosé María Durán repara nas
relacións entre arte e política
so o sistema capitalista. Anne
MacCarthy dá conta dos

cambios da
literatura
irlandesa en
inglés
durante o
século XX.
Xesús
Alonso
Montero
reflexiona
nas
relacións
entre

cultura e compromiso desde o
1936 até hoxe. Xosé Luís
Méndez Ferrín investiga as rai-
gañas culturais e lingüísticas
de Galiza desde a
romanización. Xosé Fernández
Ferreiro escribe o relato A ca-
deira do masturbador. Inclúe
un apéndice coas novidades
normativas da lingua.♦

O mellor
de Dulce Pontes
Título: The best of Dulce Pontes.
Autora: Dulce Pontes.
Edita: Resistencia.

Resistencia presenta unha selec-
ción de doce temas extraídos
dos catro traballos publicados
entre 1992 e 1996 desta cantan-
te portuguesa que se inspirou en
poetas como Pessoa, José Afon-
so ou Amália Rodrigues e com-
positores como Ennio Marrico-
ne, José Afonso, Ferrer

Trindade. The best of Dulce
Pontes inclúe Lágrima, Canção
do mar ou Brisa do coração,
clásicos dunha muller que
comezou a súa carreira
fulgurante cando respondeu ao
anuncio dun periódico no que
pedían sustituta para vedete.♦

A mudanza
de Oskorri
Título: Desertore.
Grupo: Oskorri.
Edita: Elkar.

Despois de dous anos a
formación vasca presenta o seu
novo traballo, Desertore, que vi-
ra cara unha sonoridade diferente
sen renunciar a personalidade
folki do grupo. Once cancións
novas ás que se lle engaden dous
temas de sempre que aparecen
revisados, nos que a percusión
cobra máis forza. Con trinta anos
ás costas, a saída deste disco su-

pón para Oskorri unha muda de
pel, coa incorporación de Gorka
Escauriaza, ao baixo eléctrico e á
guitarra acústica, Iker Goenaga,
coa trikitixa e Íñigo Egia na per-
cusión.♦

Rock and roll
xenuíno
Título: Los High Sierras.
Grupo: Los High Sierras.
Edita: City Light records.

O grupo vigués Los High

Sierras véñen de publicar o seu
segundo traballo discográfico,
titulado precisamente co nome
da banda, tras aquel Hader
Than Think. Despois de ter pa-
sado por grupos como Merry
melodies, Foggy mental break-
down, Doctor Five ou Castavet
os compoñentes de  Los High
Sierras,  Andrés Cunha, Bruno
Jiménez, Jacobo Jiménez,
Rubén Suárez presentan un to-
tal de dez temas compostos por
eles mesmos, que como eles
definen, “son a reencarnación
do rock’n’roll no seu estado
máis puro”.♦

Xosé Mª Álvarez Cáccamo
‘Apenas me quedan etapas da vida sen poetizar’

M.V.
Palpa o libro coas mans, satisfeito da edición da súa obra poé-
tica (1983-2003), con portada de Ánxel Huete. Esta colectánea
dun dos autores máis queridos e respectados do noso país, Xo-
sé Mª Álvarez Cáccamo (Vigo, 1950), titúlase Ancoradoiro (Es-
piral Maior). O autor fala aquí con claridade e sentido análiti-
co da súa poesía e móstrase moi identificado coa súa xenera-
ción, a dos oitenta, “aínda que haxa quen diga que non existe”.

PACO VILABARROS



A novela é o monólogo dun
vello que decide abandonar
todo e meterse nun asilo. Po-
de haber elementos autobio-
gráficos nun personaxe tan
distinto a vostede?

Hainos. A novela reflecte
unha crise persoal. Antes de sa-
ber que era unha novela coñecía
a existencia da crise. A literatu-
ra ten un gran poder terapéutico
e, en esencia, todos os escritores
recorren a si mesmos nalgunha
maneira, tanto no que amosan
como no que queren agochar. O
interior sempre sae e tamén por
iso a elaboración desta novela
foi tan custosa. Eu sei o que
aparece de min na novela e re-
coñecelo é duro pero non habe-
ría liberación se non o botase
fóra. Xulio Corveira son eu dis-
locado, tratado literariamente.
Tamén el decide abandonar a
súa casa e deixar atrás o pasado.
Precisaba dunha personaxe co-
ma el, nesa etapa final da vida, e
o monólogo era a forma máis
acaída para as intencións que ti-
ña na construción da novela. 

Á marxe entón da idade, a
personaxe vive situacións si-
milares ás súas?

No momento en que a Xun-
ta me abre un expediente son
unha persoa fóra do mundo e
Xulio Corveira tamén. Teño
que vender a miña casa e tamén
el se desprende dela. Todo o
proceso vai moi unido, esa si-
tuación lévame a recolocarme.
No momento en que escribo a
novela penso que non vou vol-
ver traballar como funcionario.
Cando teño que imaxinar unha
vida na que o meu traballo de
vinte e dous anos desaparece, a
casa que merquei para toda a
miña vida xa non está e aparé-
cenme outros problemas deri-
vados, teño que preguntarme
que atrancos vou ter para so-

brevivir nunha situación que
vai ser dura. Preciso apartar o
que me está pesando que é un-
ha tentativa de construír unha
imaxe falsa de min mesmo. Era
unha soberbia que non podía
arrastrar canda min nunha si-
tuación que non ía ser fácil. 

A casa aparece como me-
táfora de estabilidade, de
propiedade ou de benestar.

Á personaxe non lle gusta a
vida que leva e a min o traballo
tampouco e a casa non se adap-
taba ás miñas posibilidades. O
asilo en Xulio Corveira é un
símbolo da redución, onde todo
queda mermado, mesmo o espa-
zo. El decide iso e a min as cir-
cunstancias lévanme a unha vi-
da distinta. A casa é o espazo ín-
timo, o teu territorio, o lugar on-
de se localiza con facilidade ca-
da cousa porque todo está no
seu sitio. Nun momento dado,
tanto Xulio Corveira coma min
temos que buscar un espazo dis-
tinto que nos permita vivir. De-
saparece a casa, que é sempre o
referente, tanto que mesmo can-
do facemos unha viaxe pensa-
mos nela para traer obxectos ou
lembranzas doutros lugares. 

Definiría a obra como un-
ha novela reflexiva?

É unha reflexión sobre a
percepción da vida, interna e
externa. Tamén sobre o dese-
quilibrio de tratar de ver a vida
sempre fóra, na proxección dos
demais e non desde dentro,
desde os propios sentimentos.
O protagonista pasa dunha
construción intelectual da vida,
na que todo ten que encaixar, a
descubrir en si mesmo o que
está sentindo e iso dálle pulo
para afrontar a ruptura. 

Existencialista tamén?
Non o é porque ao final hai

ilusión. Despois de romper ato-
pa o que é a esencia da súa vida

e asume o pasado, todo o que
trae de atrás. Non existe o arre-
pentimento xa que sen o que
aconteceu con anterioridade non
chegaría nunca a este momento. 

Non é precisamente unha
literatura evasiva. Mesmo
pode producir certa angustia.

Coido que pode suscitar
preguntas. En canto á angustia,
non nego que exista a posibili-
dade de que se produza nalgún
momento, pero eu é o que tiña
para dar e tampouco podía ma-
nipulalo para que fose distinto. 

Se o grao de pracer de-
pende da materia coa que se
traballa, a escrita da novela
tivo que ser dura.

Houbo momentos moi du-
ros, en parte pola enerxía que
gastei. Tratábase de desmontar
o interior, o xeito de pensar, en
especial nas cuestións morais
que ás veces están moi disfra-
zadas. Non foi pracenteiro, é
certo, pero si moi liberador. É
como se un pensa que ten que ir
cunha presa de chumbo na ca-
beza e o día que a quita séntese
estraño, pero é unha liberación. 

Leva moitos anos escri-
bindo pero só agora se decide

coa novela.  
En parte polo que lle dicía

Carlos Barral a Damborenea,
“non sentes na máquina de es-
cribir se non tes nada que dicir”.
Eu tiven moitos proxectos pero
non acababa de entrar en con-
tacto co que quería expresar.
Unha persoa pode ter a suficien-
te seguridade nos seus senti-
mentos como para encontrar re-
gularmente algo que dicir e ta-
mén pode haber persoas que es-
criben cando teñen ese impulso. 

Esa capacidade liberado-
ra da escrita, existe tamén na
lectura?

No momento en que un en-
tra en contacto cos seus pro-
pios sentimentos acontece. O
lector pódese sentir identifica-
do con calquera novela e ás ve-
ces en cousas que nin el sabía
que estaban no seu interior. É o
que descubrimos na lectura, a
maior parte son identificacións
inconscientes. 

Abre esta novela carreira
literaria?

É un peche dunha parte da
miña vida e dela non creo que
saia máis, do que veña supoño
que si.♦
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Seguro Azar

Memorábel
DAMIÁN VILLALAÍN

Fun coas fillas á Cabalgata e
un ano máis vin ao
concelleiro compostelán

Luís Toxo envolto nas
suntuosas roupaxes do Rei Mel-
chor. Toxo leva vinte anos, sen
faltar un, vestíndose de monarca
das mil e unha noites a véspera
de Reis, unha xornada que dedi-
ca integramente a ese cometido
minuciosamente executado. To-
xo vístese e maquíllase, monta
na carroza, reparte centos de ca-
ramelos, saúda á masa infantil e
atónita congregada no Obradoi-
ro, lanza desde Raxoi unha
arenga con alusións a trasgos, a
elfos, e a bruxas tradicionais e
contemporáneas, á solidariedade
cos nenos pobres do mundo, ás
estrelas do firmamento que relu-
cen por riba da catedral, na
negrura do ceo frío e limpo de
Compostela. Despois recibe un
por un a mil nenos que lle con-
tan as súas ansias e que respon-
den cun afirmativo e asustado
movemento da cabeza á consa-
bida pregunta sobre o seu com-
portamento no ano que xa foi.

Lembrei entón que eu
tamén fun unha vez rei mago.
Acompañado por outros dous
mangallóns, visitei vestido de
Melchor un colexio cheo de
inocentes que me miraban cos
ollos moi abertos e unha expre-
sión lindante entre a
fascinanción e o terror. Unha
nena incluso se botou a chorar.
Recordo que lles falei remedan-
do un acento extranxeiro, pare-
cido ao do Papa Woityla.
Despois deixei que os nenos se
achegasen a min e toquei moi
cerimoniosamente a cabeza de
moitos deles. A continuación
tomei posesión da cadeira da
mestra e fun recibindo aos rapa-
ciños, sentándoos no meu colo
e falando con eles, dándolles
confianza pero sen abandonar
en ningún momento o porte re-
xio e así como sobrenatural que
me caracteriza habitualmente, e
ese día aínda máis. Por suposto,
díxenlles que esa noite terían
todo o que me pedían. 

Como ando ultimamente un
pouco saturnal coa trela esta do
paso do tempo, atopeime o ou-
tro día preguntándome se había
na miña vida algún momento
autenticamente memorábel, un
deses momentos dignos de ocu-
par o derradeiro minuto de vida
e de xustificar a miña breve es-
tancia no mundo. Pero nin os
logros profesionais, nin os epi-
sodios amorosos, nin algún be-
au geste medianamente heroico
chegaban a adquirir valía
suficiente no meu reticente exa-
me autobiográfico. ¡Vaidade, só
ridícula vaidade!, murmuraba o
meu eu máis taciturno, mentres
vía desfilar os recordos como se
fosen antigas misses vellas e
tristes, convertidas cos anos e a
melancolía en figuras raquíticas
e deplorábeis, censurábeis só
polo feito mesmo de exhibirse.

Menos mal que fun á
cabalgata, que vin a Toxo e
que lembrei o día en que
tamén eu fun Melchor e fixen
feliz a todo cristo, mesmo á
nena que se botou a chorar.
Si, autenticamente
memorábel.♦

A.N.T.
O libro As chamadas perdidas
de Manuel Rivas e O laborato-
rio do doutor Nogueira de
Agustín Fernández Paz estanse
a promocionar como dúas das
novidades editoriais en Portu-
gal para a produción deste no-
vo ano que será, en especial, o
da publicación de Ensaio sobre
a lucidez, a nova novela de Jo-
sé Saramago. 

Esta mesma semana entre-
gaba José Saramago na Edito-
rial Caminho a súa nova nove-
la que sairá en marzo e se
converterá no grande aconte-
cemento literario do ano. A
editorial á que o Nobel é fiel
para a publicación de toda a
súa obra xa anunciou que a ti-
rada da primeira edición supe-
rará os 100.000 exemplares,
que seguro se agotarán tanto

polo predicamento do autor
como polo anuncio de que se-
rá a máis “polémica” das súas
novelas. 

O 2004 será ano tamén de
novas obras doutros “clásicos
contemporáneos” portugueses
como Eduardo Lourenço,
Eduardo Prado Coelho ou Via-
le Moutinho, o escritor que
máis relación ten coa literatu-
ra galega. 

Coelho, o máis vendido

Os medios en lingua portuguesa
gábanse tamén nestes días de ter
o escritor que máis vende en to-
do o mundo, segundo a recente
lista que viu a luz na publicación
Publishing Trend. Onze minutos
de Paulo Coelho conseguiu ven-
der catro millóns de exemplaers
e superar mesmo a última entre-
ga de Harry Potter.♦

Manuel Rivas e Fernández Paz,
novidades editoriais en Portugal

Carlos Arias
‘Na escrita busqueime a min mesmo’

CARME VIDAL
Xulio Corveira decide abandonar a súa casa e todo o seu pasa-
do e marchar para un asilo. Antes, fai memoria da súa vida de
mais de oitenta anos. Libro das capitulacións de Xulio Corveira
Andrade (Toxosoutos) é a primeira novela do escritor Carlos
Arias (Lugo, 1959) e o resultado dunha crise persoal que atopou
na literatura o seu camiño liberador. Xefe de sección de aseso-
ramento lingüístico na Xunta, fáltanlle dous meses para rema-
tar de cumprir o ano longo de separación do posto laboral pola
apertura dun expediente que considera inxusto. Escritor desde
hai máis de vinte anos, só agora decidiu escribir unha novela. 

A. PANARO



É un público mozo, e non só, que
ocupa expectante até os asentos
de tortura do anfiteatro lateral do
Centro Caixanova. Os billetes de
orelleira que non se soportarían
nas comedietas de descanso
dos actores de segunda da TVE
que teñen como cliente de luxo
os programadores das salas ga-
legas e, sobre todo, aos das cai-
xas de aforro e montes de pieda-
de. É un público que segue a
Carlos Blanco dende hai anos
noutros medios, sobre todo na
radio e na TVG pero tamén en
casas da cultura, pendellos de
feira, bares e unha longa lista de
locais de fortuna ou de amáñate
como poidas.

Aquí o escenario déixase pi-
sar e a voz de Carlos Blanco pro-
xéctase limpa até as padiolas
heroicas do poleiro. É unha sa-
tisfacción enorme, de pura raíz
teatral, que volve sobre o actor e
dálle enerxía. Á parte do espec-
táculo, asistimos ao encontro en-
tre un profesional do teatro e o
seu público, un público ao que
nunca enganou con ningún xé-
nero de retórica e que agora co-
rresponde con atención total (o
premio maior do teatro) e cacha
unha décima de segundo antes
que asome a retranca de Blanco. 

Que di o texto? Paroladas,
rexoubas, contos. A substancia
mesma do libreto, sobre todo na
primeira parte de Dillei é o car-
losblanquismo ou o arrastrar
dos pés do Señor Paco, o país
entrevisto na fala e no pasar
dun razoamento que arranca
cheo de espontaneidade e
arruallo pero baixa o ton ao final
da frase, vacila e deixa ver un
mundo que nunca vemos repre-
sentado. Coido que xa foi dito:
hai países derrotados que in-
ventan as rancheiras para vin-
garse e hai outros, defenestra-
dísimos tamén, que falan por
aproximación e compoñen un
idioma de burla cunha potencia
temíbel. Se fose preciso compa-
ralo, sería coma a invención do
jazz polos escravos negros ou a
maneira de meter unha ironía
no fallo estrepitoso dunha trom-
peta e todo sen que o amo se
decate de que lle toman o pelo
e, ao mesmo tempo, que pareza
que facemos música.

É unha simplificación aquilo
de que a ironía é, en todo caso,
refrexo dunha impotencia. O tea-
tro irlandés levantouse sobre li-
cenzas líricas (fóra do seu tem-
po, seguramente) e humor sen
trampa e de contado foi ao en-
contro da rexouba labrega. A crí-
tica inglesa dixo que era costu-
mismo ao servizo da rebelión,
pero non recoñeceu que o costu-
mismo rebordaba a propia defini-

ción. Aínda hoxe vive mentres a
famosa crítica inglesa se recorda
como divertimento.

O desastre do chapapote

Na segunda parte, Carlos Blan-
co e as tres mulleres e dous ho-

mes que lle dan réplica coa axu-
da de cántigas, pandeiretadas e
sintetizador, contan un drama
ecolóxico do país nun tempo fu-
turo, a non dubidalo a proxec-
ción en circunloquio do desastre
do chapapote para o que agora
prometen unha morea de cartos

coma os privilexios e libranzas
que sucedían as guerras medie-
vais. “Para vir a Xunta a min!”
Dá a impresión neste tranco do
espectáculo que a afección de
Carlos Blanco é indulxente con
algunhas baixadas do texto e
certas caídas do clima. A repre-

sentación podería ter concedido
moito menos á moda posmoder-
na dos combinados de xéneros
e procedencias, ese mesmo es-
tilo que nos castiga coa tecno-
gaita e coas ribeiranas en fla-
menco como se tivésemos que
pagar alfándega por termos mú-
sica propia. No remate os aplau-
sos do público posto en pé pre-
mian con moita insistencia o tra-
ballo de Nordesía Teatro e en
especial a Carlos Blanco. Por
Dillei viron pasar un lóstrego, se
cadra unha man do espectro do
teatro. Que veña a non tardar
Carlos Blanco (e seguro que ha
vir) cun espectáculo completo e
xa verán a que se arma.♦Nº 1.111 ● Do 9 ao 14 de xaneiro de 2004 ● Ano XXVII

Carlos pega no BBrraannccoo
G. LUCA

Non hai billetes. Non se recorda outra dende os tempos de Celtas
sen filtro. Carlos Blanco enche os teatros co espectáculo Dillei no
que xunta o seu talento de actor, o engado da voz e a rexouba.



“Despois de coller o gando, a mi-
ña irmá e máis eu subimos ao
monte a coller paos de carballo.
Necesitabámolos para o día se-
guinte, para poder ir bailando a
danza de reis polos arredores de
Ponteareas coa cuadrilla das Cor-
tellas e de Fozara”. Así recorda
Divino Martínez a primeira oca-
sión na que participou na danza de
reis. Tiña tan só catorce anos e a
guerra civil estaba o suficiente-
mente lonxe para que os ánimos
volvesen pedir esmorga. Agora,
case sesenta anos despois Divino
foi o encargado, xunto co gaiteiro
Florencio Amoedo, Constante So-
telino e o caixeiro Xoan Troncoso,
de lle aprender as novas xeracións
os bailes e as coplas, perpetuando
así unha das tradicións máis arrai-
gadas na parroquia pontareá de
Padróns, a danza de reis.

Como vén acontecendo nos úl-
timos anos nas Cortellas, na parro-
quia mondaricense de Riofrío e en
Guláns (Ponteareas), o pasado día
6 de xaneiro representouse unha
danza antiga do país, na que tres
parellas bailan con traxes brancos
cruzados por panos, coroas e cin-
tas no pelo acompañados de paos,
arcos ou castañolas ao ritmo da
gaita, a caixa e o bombo. Son as
danzas de reis ou os ranchos, de-

nominación que tamén reciben no
norte de Portugal. Conservadas na
memoria popular, algunhas delas
foron recuperadas da man de veci-
ños das parroquias que recordaban
aqueles bailes elaborados e que al-
gúns músicos, como Mercedes Pe-
ón, dan en relacionar coas danzas
que mantiñan os gremios, gracias
as cales quedaban exentos de pa-
gar impostos. Xosé Vilas en Mon-
dariz ou María Xosé Martínez e
Beatriz Soto Groba en Guláns de-
senvolveron hai anos o labor de
consolidación da tradición de reis
e na actualidade estas son as dan-
zas que contan con máis prestixio
e público da zona. As de Mondariz
presentan ademais a particularida-
de de que antes da danza lense
dentro da igrexa as coplas de reis,
que se remontan ao século XVIII,
como apunta o etnógrafo Clodio
Martínez Pérez.

Os vellos dos lugares onde
aínda se conservan aseguran re-
cordalas dende sempre nas súas al-
deas, pero antes dos anos corenta e
cincuenta só participaban no baile
homes, “quizais porque as mulle-
res eran máis cohibidas ou porque
as súas nais non as deixaban ir de
festa”, comenta Xan Troncoso.
Agora son parellas de homes e
mulleres as que interpretan estas

danzas ancestrais ante os centos de
ollos curiosos que se dan cita nes-
tes lugares do Condado.

“Aprendemos nos seráns á luz
do carburo, combustíbel que as
mozas casadeiras nunca esquecían
comprar, da man dos vellos da pa-
rroquia”, recorda o gaiteiro Flo-
rencio Amoedo, veciño das Corte-
llas. “Non había na parroquia gai-
teiros e cumpría contratalos. A pri-
meira vez que conseguimos unha
gaita na cuadrilla tivemos que ir
buscala de prestado ao Monte Ga-
lleiro, porque daquela non había

moitos cartos e así fun aprendendo
a tocar, de oídas”. Durante máis de
dez anos Florencio ocupouse de
tocar a gaita nos ranchos do lugar
“Perdeuse o de ir de casa en casa
cantando as coplas e bailando. Co-
mezabamos na véspera a festa por-
que do que se trataba era de xuntar
cartos e pasalo ben. Nós iamos an-
dando de Ponteareas a Redondela,
a Vigo e a Pontevedra, sen parar
durante dous días, e a xente dába-
nos de comer e durmida e incluso
agardaban a que nos chegasemos
coa festa”, comenta Constante So-
telino, veciño das Cortellas.

Orixe incerto

Clodio González, etnógrafo,
mestre e vocal da xunta rectora
do Museo do Pobo Galego sinala
que este tipo de danzas elabora-
das comezou a desaparecer coa
suba do nivel económico, co cal
os mozos xa non tiñan como an-
tes que ir pedindo para xuntar al-
gúns cartos. Para Clodio Gonzá-
lez a orixe destas danzas máis
que ao abeiro dos gremios habe-
ría que buscala nos panxoleiros
dos barrios e no aguinaldo. “Ca-
da lugar acostumaba ter a súa, -
engade-, que foron cambiando co
tempo até case desaparecer”.♦
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Frida
MARGA ROMERO

Estatua viva na estación
de Zürich bótalle en
silencio a súa bendición

á quen viaxa, que ela, católi-
ca, cre recibir de deus e da
virxe María. É a santa, que
as persoas con santos ou sen
eles precisan: protestantes,
coas súas variadas pólas,
calvinistas, luteranas ou
incluso menonitas;
ortodoxas, xudías, musulma-
nas, budistas e, que sei eu,
ata as ateas convencidas e
agnósticas con présa. Todas
estas xentes, algunhas só
viaxeiras de ocasión, repara-
rán na mulleriña mirrada que
desde unha esquina, de pé,
apoiada nunha cadeira de ro-
das, olla sen ollar a ninguén.
Fixaranse nas flores que en-
chen os petos do seu gabán,
nos paquetes e caixas que a
rodean. Non terán tempo de
saber máis, están de paso e o
tren non espera. As xentes
viaxeiras do cotiá saben de
Frida e precisan a súa ollada
diaria, a súa oración. Se ela
non está, algo non vai, e é
entón cando no primeiro día
da súa ausencia máis de
duascentas persoas
preguntan  na oficina de
información onde está Frida
ou se algo lle ocorreu. Está
de vacacións, por que  algún
familiar a leva para a súa ca-
sa uns días que a afastan da
súa divinal tarefa. Foi enfer-
meira de corpos, esposa
abandonada, logo,
infatigábel traballadora na
axuda das xentes que de
toda Europa se achegaban á
Platz Spitz, detrás do
Landesmuseum da cidade,
para voaren cun pico de
xiringa. Hai xa anos que os
chutes se fixeron invisíbeis,
os mesmos que Frida trasla-
dou o seu labor á estación;
convencida ou alguén dirá
trastornada,  desde sempre
de que deus lle conferiu un-
ha misión: sandar corpos e
almas. Enferma de osteopo-
rose, sufridora de
incontinencia urinaria, ten
todo perfectamente
organizado para que persoas
como Johanna Wirth lle
presten axuda para cambiar
uns escarpíns, trocar roupas
maiores, buscar auga, encher
o seu termo con te ou o que
cumpra. Ela vai ofrecerlle
unha camelia, galano dun
viaxeiro do Ticino. En
Zürich co sindicalista
Caamaño, constructor de
Suíza, con Luís Calvo,
historiador das penas
emigrantes, coa verde e lila
Johanna, con Alexander
Schmuck, amigo dos cabalos
e con Imbwa, can viaxeiro
de Ruanda, diante de Frida,
lembrei á Siña Sinforosa e  á
pobre da tola de Curros e
poida que por ela recei eu
que non teño quen rece por
min. Mulleres soas e reais
protagonistas de milleiros de
contos de nadal.♦

Os ranchos de Reis
MAR BARROS

Con paos, castañolas e arcos festexouse no rural galego a chegada dos Magos de
Oriente a Belén. Eran as danzas de reis as que anunciaban de porta en porta cos seus
bailes e coplas a véspera do 6 de xaneiro, danzas ancestrais que foron desapare-
cendo co tempo mais que aínda se conservan nalgúns lugares do sur de Pontevedra.

Os veciños de Riofrío (Mondariz) xúntanse o Día de Reis para bailar as danzas ou “ranchos” como tamén se denominan.                                                                      A.N.T.

A.N.T.



“Noticias da terra”, pensou Darío
González cando nos sesenta chegou
á súa casa de Caracas aquela grava-
ción de magnetófono. Eran boas no-
vas. Os Beatles estaban a arrasar en
todo o mundo co seu Yellow Sub-
marine e o Let it be, pero en Ponte-
vedra o grupo máis aclamado nas
festas seguían sendo Os Deza de
Moneixas, unha formación de gai-
teiros que nacera no ano 23 da man
do cura da parroquia. Xosé Benito
era un dos compoñentes, a alma
mater do grupo, cun dos seus fillos,
Darío González, emigrado en Ca-
racas. Para el reuniu no cine de La-
lín a toda a vila e gravou cun mag-
netófono os temas máis exitosos da
súa formación, documento que
máis tarde viaxaría até Venezuela
como correspondencia sonora.

Esta carta especial cruzou o
océano por primeira vez en bobi-
na, sen saber que corenta anos
despois ía retornar e cobrar un
novo corpo nos estudios da edi-
tora Ouvirmos. Agora vén de sa-
ír á rúa en forma de compacto.

Dende que chegou o magnetó-
fono ao país, na primeira década do
século pasado, a comunicación en-
tre a emigración galega e os seus fa-
miliares mudou radicalmente. Ade-
mais das cartas escritas, comezouse
a enviar música do país, especial-
mente nos sesenta. Así, nas Améri-
cas os emigrantes tamén bailaron,
entre tangos e boleros, as muiñeiras
que tocaban nas festas os gaiteiros,
gracias a estas gravacións, fitas que
varios meses despois chegaban ao
seu destino, xa fose Venezuela, Ar-
xentina ou Brasil. Aqueles paquetes
ateigados de selos e cuños eran as
cartas sonoras, un dos xeitos máis

peculiares de mandar saúdos e noti-
cias da terra, coas que se conservou
máis alá do Atlántico o patrimonio
musical do país.

Coa popularizacións deste tipo
de aparellos de gravación e gracias
aos cartos que enviaban os emi-
grantes que, en moitos casos per-
mitiu a adquisición dun destes in-
ventos, comezou a ser habitual re-
coller en bobinas as cancións máis
propias da terra. Sen embargo, na
actualidade consérvanse poucos
exemplos deste tipo de correspon-
dencia sonora. Neste sentido, a
discográfica Ouvimos, en colabo-
ración co conservatorio de Lalín e
a Radio Galega, vén de realizar un
labor de pescuda e documentación
ao redor deste material e dunha

das formacións tradicionais histó-
ricas máis importantes do país, Os
Deza de Moneixas. Baixo o título
Os Deza de Moneixas. As cartas
sonoras vénse de publicar en cd,
acompañado dun libreto no que se
recollen os datos fundamentais do
grupo, o resultado da investiga-
ción desenvolvida pola nova dis-
cográfica luguesa, a única no país
especializada en documentación
musical galega. Vinte temas gra-
vados hai corenta anos que agora
son reeditados co fin de “recupe-
rar, dignificar e  divulgar o impor-
tante patrimonio músico-cultural”,
como indica un dos fundadores do
novo selo, Xosé Manuel Aldea. 

Pero, por que se escolleu aos
Deza? “Era un reto. Queríamos

recuperar o traballo dunha das
formacións destacadas da música
galega con cincuenta anos ás cos-
tas, porque aínda sendo os Dezas
pioneiros en moitos ámbitos, co
tempo, quedaron esquecidos”,
explica Xosé Manuel Aldea.

Cincuenta anos de festa

Os Deza de Moneixas naceron ao
redor de 1924 gracias ao labor do
párroco do lugar. A súa primeira
actuación coincidiu coa visita do
célebre aviador Loriga a Lalín e a
partir dese momento comezarían a
tocar durante sesenta anos por fes-
tas, banquetes e cerimonias pezas
tradicionais e outros xéneros de
moda que se escoitaban pola radio,
como corridos mexicanos ou éxi-
tos populares como La ovejita lu-
cera. Puxeron música a varias pe-
lículas mudas no Cine Deza, como
dá conta Faro de Vigo nas súas pá-
xinas, e foron uns dos primeiros en
utilizar técnicas de merchandin-
sing para promocionarse, como
editar publicidade impresa en xor-
nais, entre eles A Nosa Terra, co-
mo o altofalante dos últimos tem-
pos ou o coche expresamente mer-
cado para o grupo.

O labor daqueles homes e
mulleres afiliados ao Partido Ga-
leguista antes que estou para a
guerra, non so cativou aos seus
coetáneos con composicións pro-
pias. Milladoiro, Xarabal, Tris-
quel e Pallamallada foron algúns
dos grupos xurdidos despois da
explosión da música folk a finais
dos oitenta, que tomaron do re-
pertorio dos Deza temas para as
súas gravacións comerciais.♦
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Eisenhower
Moreno
‘Busco
personaxes fortes
e transgresores,
que normalmente
son mulleres’

A.N.T.
O 9 de Xaneiro estrease no
concello da Caniza a súa
obra O efecto dos raios
gamma nas margaridas do
campo, de Paúl Zindel, que
vostede dirixe e que conta
entre o seu reparto con Ro-
berto Cordovani. Cal é a
trama do espectáculo?

Está ambientada nos anos
setenta nun dos arrabaldes
pobres dos Estados Unidos.
Beatriz Hunsdorfer, viúva ex-
céntrica, coida a enfermos
terminais para manter as súas
fillas adolescentes, Rute epi-
léptica e trastornada e Matil-
de futura científica que soña
con átomos e cre no efecto
dos raios gamma nas marga-
ridas do campo. Nese univer-
so tan degradante e cruel so-
breviven e teñen a capacidade
de cambiar o rumbo. Na obra
abórdanse temas moi profun-
dos e móstranse as diferentes
faces do ser humano.

Nos seus traballos as
mulleres sempre teñen un
papel destacado. Son per-
sonaxes fortes que sofren e
senten intensamente. A que
se debe esta elección? 

A escolla vai máis alá do
sexo, porque o que buscamos
son personaxes que se ispan,
que sexan fortes, que perten-
zan ao grupo das minorías e os
pouco comprendidos, que te-
ñan interrogantes e que vexan
a vida doutro xeito buscando a
transformación. Son persona-
xes que incomodan e que nos
axudan a comunicar. Pero nor-
malmente atopamos mulleres.

Coproducida pola Com-
pañía Internacional de Tea-
tro de Repertório Arte Liv-
re do Brasil e porArelas das
Artes, que aporta de novi-
doso a adaptación?

A montaxe achégase
moito aos espectáculos cine-
matográficos, con moita im-
portancia da iluminación e
da banda sonora.

Por que decide estrear
na Caniza?

A montaxe é a continui-
dade dun proxecto iniciado o
pasado ano para a formación
de actores no concello. Aquí
estará até o vindeiro 7 de fe-
breiro. Pasará ademais polas
principais cidades galegas,
as Canarias e Portugal.♦

Lalín - Caracas 
MAR BARROS

Corenta anos despois a discográfica Ouvirmos vén de reeditar os temas dos Deza de Mo-
neixas que viaxaron de Lalín até Venezuela en forma de misiva sonora para a emigración.

Reclamo publicitario do grupo en A Nosa Terra da época.
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A Hansa foi unha unión comer-
cial e política que unificou o co-
mercio no norte de Europa no
século XIV. A través do Báltico e
do Mar do Norte, os buques da
Liga Hanseática (creada por
inspiración dos cabaleiros teu-
tóns) fixo grandes negocios co
sal necesario para a comerciali-
zación dos arengues e aos pou-
cos influíu no desenvolvemento
de cidades como Estocolmo,
Aalborg ou Bergen. A súa pega-
da deixouse notar en temas co-
mo a inmigración de alemáns a
portos escandinavos e pervive
simbolicamente en cousas co-
mo o fútbol (o principal equipo
de Rostock é o Hansa).

Toda esta introdución ten
importancia na presentación do
xogo Patrician III. O imperio dos
mares. Este título de Ascaron,
distribuído por FX, é unha pro-
posta novidosa para encarar o
mundo da estratexia desde ou-
tro punto de vista, con menos

armas e batallas e máis opcións
comerciais e incluso políticas.

Patrician III é a terceira par-
te dunha saga ben coñecida en
Alemaña e que procede dun xo-
go de mesa (igual que o Europa
Universalis, por exemplo). Nos
anteriores xogos xa se percibí-
an dúas características que bri-
llan tamén nesta: o rigor históri-
co e a eficacia na xogabilidade.
O máis novidoso, porén, é a
chegada a España a través de
FX, que o vende a un prezo do
que deberían tomar exemplos
títulos peor realizados, menos
de 20 euros.

Rigor histórico porque pode-
mos construír unha carreira co-
mo comerciantes ben semellan-
te á realidade. Compraremos fe-
rro sueco e venderemos ferra-
mentas na xélida Oslo, construi-
remos granxas de vacún en Di-
namarca e pescudaremos novos
mercados no distante Mediterrá-
neo. Mes a mes ofrecéransenos

oportunidades de misións de
venda alén mar e sempre nas ta-
bernas hai, cabo dos mariñeiros
e os necesarios capitáns para os
nosos buques, intrigantes visi-
tantes que buscan unha goleta
para fuxiren da xustiza ou arran-
xaren os seus negocios.

Os cartos do mar

Xa o di o subtítulo: “o imperio
dos mares”. A principal aventura
deste título é conseguir crear
unha potente flota mariña que
nos permita transportar as mer-
cadorías, defendernos dos pira-
tas ou, pola contra, poñelos ao
servizo do corso e amargar os
negocios que transitan polo
Skagerrak (triángulo ao norte
de Dinamarca).

Un dos acertos do xogo é
permitirnos facer todo isto ao
mesmo tempo. Mais se quere-
mos ascender na escala social e
acabarmos como alcaldes ou

gobernadores, teremos que ter
moita conta coa nosa reputación
na nosa cidade natal. Os cida-
dáns son ben repugnantes ás
veces e sempre andan a pedir
banquetes públicos, construción
de pozos ou casas para mirarte
con bos ollos e te apoiaren nos
teus ascensos. Mantenos con-
tentes comprando materias pri-
mas de luxo (viño, especias, mel
ou peles) e tendo as adegas
cheas de cervexa. Se cometes
algún desliz, como contraban-
dear ou afundir barcos rivais,
procura nos baños públicos o
apoio dalgún conselleiro para
evitar que a multa implique unha
degradación. Casa canto antes
(a dote inclúe mercadorías e un
barco) e sempre atende aos re-
querimentos municipais. Deste
xeito, pasarás varias semanas
descubrindo os segredos do xo-
go e desfrutando doutra manei-
ra de estratexia, sen tanta bata-
lla e ánimo destrutivo.♦

Ao servizo da Liga Hanseática

Soños Eléctricos César Lorenzo

Comentarios dionisíacos            Irmandade dos Vinhos Galegos 

Hai mais de dez anos asistimos
na feira Vigo Alimentaria a umha
cata de vinhos galegos, com ca-
pacitados provadores, entre eles
Isabel Mijares. 

Celebramos ali a apariçom de
um vinho galego magnífico, sur-
prendente de aromas e personali-
dade, que tinha sido apresentado
baixo a marca Medulio, da Coo-
perativa de Larouco, Valdeorras 

Foi a primeira esperança, a
primeira vez que um tinto da Ga-
liza merecia e podia ser bebido
dignamente, no difícil e competi-
do mercado dos vinhos tintos. 

Depois de louvá-lo e admirá-
lo, cantá-lo com as nossas elo-
giosas críticas em todos os can-
tos, voltamos a prova-lo em uns
meses e levamos umha triste de-
cepçom. O adegueiro tinha só
um tino, feito com boas uvas
Mencias, e como se lhe tinha

acabado, misturou outro vinho
com os restos e fizo boa aquela
lei enológica que diz que mistu-
rando um vinho bom com um
malo, consegues que todo em-
piore e seja todo malo. 

Um dos problemas de umha
adega pode ser a falta de ga-
rantia, seguridade na regular e
permanente qualidade do vinho
baixo a sua marca. O sofrido
bebedor-catador pede um vin-
ho, pensando que vai ser bom,
como a última vez que o catou,
mais encontra-se que nom é o
mesmo, que adeveceu, que
cambiou para pior. 

Pode ser devido á colheita,
que cada ano é diferente, e a mo-
notonía, standarizaçom, ou “co-
cacolizaçom”, nom é boa nem
recomendável. Cada garrafa, ca-
da colheita é umha aventura,
mas cada umha deve ser melhor

que a outra. E tambén pode ser
devida á ma conservaçom, ou
evoluçom do vinho, já que é um
corpo vivo, sujeito a envelhecer
melhor ou pior, bem ou mal con-
servado e tratado. 

Porem o mais das vezes, é de-
vido á mala enologia, pouca se-
guridade da adega, e misturas
pouco afortunadas, que pola ava-
rícia de aproveitar a demanda da
marca, fai meter em garrafas vin-
ho que nom merece a fama e sona
conseguida com a boa qualidade
de outras vezes e outros anos. 

Temos tristes exemplos em
toda a Galiza, e constatamos a
erraticidade das marcas Condes
de Albarei, em Rias Baixas, Viña
Costeira, no Ribeiro e o mencio-
nado Medulio, em Valdeoras, as-
sim como outros casos dos quais
hoje nom queremos lembrarnos.
As mais das vezes recuperan a

qualidade, mais já ficam insegu-
ras, erráticas cara ao consumi-
dor, que cambia a outras mais
fiáveis, com mais garantia. 

Fazer um bom vinho, umha
boa marca, umha reputaçom e
imagem custa muitos anos de
bom trabalho acumulado, ás ve-
zes, mesmo de generaçoms de
pais a filhos. 

Mais estraga-la é moi fácil e
o mais difícil e voltar a recuperar
o prestígio perdido. Todos nos
lembramos quando RUMASA

comprou Paternina e baixou
umha qualidade que levava cem
anos garantida com umha boa re-
putaçóm. Ganhou muito dinhei-
ro no momento, mais fundiu um-
ha marca centenária, que ainda
anda a se recuperar. Tomemos
nota para evitá-lo, tanto os cata-
dores-bebedores, como os ade-
gueiros galegos.♦

Erraticidade nos vinhos

O adorno
do pudor
LUÍSA VILLALTA

Cambiamos de ano, pero
non de mundo e as
causas proseguen nas sú-

as consecuencias, como as que
padecen estes días os hospitais
hebreus atendendo un exceso
natalicio debido a que hai xus-
to nove meses, temendo
enrabechada masiva dos árabes
por cousa da guerra en Iraq, os
e as israelís renunciaron de
consún a saír da casa e alí, en-
tre versículo e versículo,
parece, perderon un algo o
control... da natalidade. Así te-
ñen os xudeus máis unha razón
para seguir no seu xa avanzado
muro, talmente un burka de
formigón para pecharen dentro
os palestinos, isto é, o pobo po-
bre, vencido, dependente, atri-
butos tristemente femininos na
maior parte do mundo, para os
que precisamente o Islam ten
esa solución torturadora que é
a ocultación e isolamento das
mulleres. Por certo Afganistán,
que puxo de moda o burka co-
mo atavío folklórico, acaba de
se proclamar República Islámi-
ca, con ese adxectivo tan
pouco garante da liberdade que
aparenta celebrar. Todo isto re-
mexido coas imprevisíbeis
consecuencias da invasión do
Iraq fai que a aínda actuante
polémica do veo por fóra e por
dentro das novas xerazóns de
cabezas musulmanas en
occidente non debese ficar en
culebrón exótico, por canto nos
afecta no miolo do que crimos
até o momento como progreso
conseguido e indiscutíbel. Que
teña Franza que xustificar a es-
tas alturas o laicismo
educativo, (coa mormónica
amoestación estadounidense!)
é tan significativo como
alarmante. Non hai tanto, entre
nós, que non somos máis ca
ninguén, a remuda xeracional
fixo desaparecer parecidos pa-
nos negros nas cabezas das no-
sas avoas, o “adorno do
pudor” segundo Paulo de Tar-
so, e con iso adiantamos,
mulleres e tamén homes, en
quitarnos certos coutos á liber-
dade. Din os que andan na mo-
da que cando a economía vai
mal, volven, se non os veos, as
saias longas, que é como dicer
“á casa, nena, que chove”. A
grande escala e
interculturalmente algo así de-
be estar a acontecer. Mal van
as cousas no equilibrio econó-
mico e no respeito cultural,
cando á falta de integración, as
novas xerazóns musulmanas
responden co integrismo. E
moi mal para esas mulleres
aínda máis pobres e dependen-
tes que as demais, que
preferen a protección do posí-
bel harén á desprotección da
marxinalidade civilizada. Men-
tres tanto e sen pudor, muros e
armamento nuclear apuran a
vestirnos con renovados ador-
nos do temor.♦



En Monforte, á xente do barrio
da Estación coñecíana polo xei-
to de vestir. Sempre mostrando
fachenda nos días de gardar,
festa e domingo. Os homes da-
ban boa feitura e as súas figuras
tiñan a orguleza do ben vestir e
a gabanza da xastraría máis mo-
derna que alí existira. Nas om-
breiras estaba a distinción e o
segredo dos que vestían da man
de Silvosa. 

Un xastre traballador, humil-
de polo día e a noite pecha, e un
home de pouco descanso a con-
ta da palabra empeñada. Cum-
prir a entrega en data sinalada
obrigáballe no labor desde moi
cedo. Coas primeiras luces Sil-
vosa comezaba a enfiar agullas.
Cortaba, cosía, aliñavaba sen
descanso para cumprir o dito de
que do seu taller os ferroviarios
saían vestidos como “señori-
tos”. Era un galano para eles ca-
da un dos cortes que facía. 

No 36 do miolo dun tolo
saiu unha voz falsa e fatal. Des-
de ela acusouse a Silvosa de ter
matado un falanxista. Collérono
da xastraría para levalo a Castro
Caldelas. E na Abeleda, nunha
gabia, déronlle morte ao xastre
dos ferroviarios.

Sen dar tempo a enterralo os
mesmos que o asasinaron volta-
ron á xastraría para pintar nas sú-
as paredes unha lenda infame:
¡Morirás asesino Silvosa!

E durante máis de trinta anos

alí estivo estampada. Intentou
borrala o propietario da vivenda
e nunca lle deixaron.

E foi o caso de que todos os
viaxeiros que chegaban ou saían
de Monforte daban de fronte
con aquel letreiro ruín contra a
memoria do xastre Silvosa.

Mentres, os asasinos pasaban
horas no bar de Chicote en Ma-
drid mergullando en alcol as sú-
as prebendas.

Daquel xastre que non facía
senón dar corte e puntadas de lu-
xo, ninguén soubo dar razón de
onde chegara. Tampoco de quen

eran os seus parentes ou aldea de
nacenza. En Monforte de Lemos,
na rúa da Coruña, lembrouse por
moito tempo o indigno letreiro
contra un home de oficio e ben.
Tamén acordaron dos seus asasi-
nos. Mais os seus nomes daba
noxo repetilos.♦
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Memoria de Ferro                           Antón Patiño Regueira

Roxe
de Sebes 
FRANCISCO CARBALLO

Un lugar, un intre
vital. Iso é “Roxe
de Sebes” de

Ignacio de Castro. Un
xénero literario de difícil
asignación: poema,
diario, epistolario. En
catro partes: Caderno de
intres, Cartas dende a
cabana, Mil días e Clima
e acción. 

As catro invitan a ler
o limiar. As catro constan
de letra e ilustracións coa
mesma capacidade de
sentido, a mesma
urxencia á ollada. 

“Caderno de intres”
abre a corola que
expande o aroma en
proverbios: “27 de
novembro. Vento. Vento
salvaxe azoutando o
manto verde pálido da
herba, encrechando
regatos en escuma. Vento
do oeste xeando en gris
invernal a luz da
paisaxe.” Como este, un
regueiro de augas de
cristal. 

Cartas dende a
cabana. Van dirixidas á
familia. Pautan os días e
as estacións, definen
tempo e espazo. A
derradeira a D.G.S
explicita o sentido da
estadía en Roxe de Sebes:
“tenta defender dun xeito
primario o que dende
entón loito por construír
dun xeito definitivo: a
identidade do singular e o
universal, o movemento e
a quietude, o pensamento
e a existencia (en resumo,
o “mundo” e “Deus”;
tempo e ser, aparencia e
realidade) gracias á vida
absoluta da morte, unha
escuridade que escintillea
retornando eternamente
coma cerna do real” (p.
101). 

Mil días e Clima e
Acción ensaian desde o
interior o resumo de
tantos días, de tantas
horas na soidade, na
escoita da natureza, na
madúrese de milleiros de
leituras. E aquí o leite
callado de sete anos con
idas e voltas á Cabana
nas terras dos Ancares, á
Roxe de Sebes. E a
entrega do néctar de
tantas libacións, do
reflectir repetido,
discutido, contemplado.
Ler estas páxinas xustas,
que ulen a uz , a carpaza,
obrigan reler o Qoholet,
Juan de la Cruz, “O ollo
de vidro” de Castelao.
“Clima e Acción”
examina a globalización
e a nación, o cosmos e a
persoa. 

Roxe de Sebes, unha
taracea na que se decanta
a intelixencia. Orixinal,
sabe a mel, lembra o
Agostiño das
“Confesións”.
Imprescindíbel.♦

Em vinte e quatro anos de editor
de música tenho recebido muitas
visitas enigmáticas, essas que
nunca desvelam o seu propósito.
Recordo uma parelha alemã a fa-
lar-me de que Händel pertencia a
uma sociedade secreta e conhe-
cia o poder oculto da cabala.

Pois sim, Händel e Bach
eram membros duma sociedade
de ciências musicais que só ad-
mitia pessoas consagradas à teo-
ria e práctica musical, e também
versadas em filosofia e matemá-
ticas. Em realidade era uma so-
ciedade cabalística, de alegoria
do número, e buscavam a mate-
mática divina da origem das coi-
sas –Dum calcule Deus fit mun-
dus (Leibnitz).

A cabala sob o nome de Bach
é a mais recorrente e produtiva da
história da música culta ocidental.
Na denominação germânica das
notas significa B = si b, A = la, C
= do, H = si nat. Uma sequência de
quatro notas demasiado inovadora
para o contexto harmónico do seu
tempo. Mas se consideramos a po-
sição das letras no alfabeto latino
temos B(2) + A(1) + C(3) + H(8)
= 14. Bach era o membro número
14 da sociedade fundada por Lo-
renz Christoph Mizler. 14 = 2 x 7.
J.S.B.A.C.H. = 41 que é a leitura
retrógrada de 14. Johann Sebas-
tian Bach = 158 ou 1 + 5 + 8 = 2 x
7 = 14. Joh. Seb. Bach = 70 = 10 x

7. E assim ad infinitum. Estas e
outras cabalas utilizou Bach para
construir toda a sua música.
Exemplos sublimes dessa cabalís-
tica são as “Variações Goldberg”,
a “Ofrenda musical”, Corais
BWV 642 e 682, e “A arte da fu-
ga”, especialmente a derradeira fu-
ga, supostamente inacabada. Bach
é o único compositor que resiste,
sem as obras se desmoronarem, a
dura prova dum mau intérprete.

A música como linguagem
abstracta é uma pura alegoria ca-
balística. Uma melodia é uma
sucessão de números. Um acorde
é uma superposição de números.
Uma forma é uma arquitectura
numérica. Bach era consciente
dessa matemática “divina” e de-
senvolveu os seus cálculos a ex-
tremos que ninguém mais al-
cançou. Tanto que o compositor
A. González de Acilu mantém
que “após de Bach toda a música
é cosmética”.

Sem cabalas a mensagem
musical torna-se simples, plana,
e monótona. As cabalas têm a
função de nos fazer cavilar. A
música que não dá para pensar
consideramo-la “ligeira” porque
após umas escutas esgota a sua
capacidade de emocionar. As ca-
balas –intrigas ou tramas–, não
garantem a qualidade das obras,
mas sem elas não se alcança nem
o mais básico interesse. Alguns

autores para dissimular tempora-
riamente essa carência recorrem
ao uso de textos, como acontece
abundantemente na música ligei-
ra e ainda em obras alegadamen-
te cultas. Mas um texto nunca
supre uma cabala musical.

Se lemos o número 1.111
num sistema binário de 0 e 1, co-

mo o empregado pelos computa-
dores, o equivalente no sistema
decimal vem a ser 15. A letra que
ocupa essa posição no alfabeto
galego-português é “O” e grafa-
se de igual modo que o número
zero. E dizer, neste número de A
Nossa Terra volvemos ao co-
meço, ou seja, Da Capo.♦

O Bardo na Brétema                          Rudesindo Soutelo

As 1.111 cabalas musicais

Pequenas Obras Mestras

da Nosa Literatura

Manecho
o da rúa
Xosé Lesta Meis

Un relato sen concesións sobre a

emigración a Cuba nos comezos

do século XX. Lesta Meis viviu na

súa propia pel as duras

condicións de vida dos

campesiños galegos que

chegaron a traballar nos

“ingenios” da illa caribeña.

A NOSA TERRA

O xastre dos ferroviarios

O xastre Silvosa vestia os ferroviarios de Monforte.



BaionaBaiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O venres 16 ás 20:30 h.,
Daniel Pino, sociólogo e
urbanista, impartirá unha
charla no hotel Bahía que
presentará o arquitecto téc-
nico Alfonso Soliño. Ao re-
mate da mesma haberá un-
ha cea co relator na que se
presentará un produto do
país. As reservas para a cea
fanse no telf. 629 890 320.

O BarO Barcoco
■ CINEMA

CARMEN
A fita de Vicente Aranda
estrease o venres 9 e luns 12
ás 22:30 h e o sábado 10 e
domingo 11 ás 17, 20 e
22:30 h. na Casa da Cultura.

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
Na Casa da Cultura disfruta-
remos da obra dos arxenti-
nos. Margarita M. Chao
Raynal, Alicia Rosafioriti
Oliveira, Carlos Ghio Sala,
Víctor Gustavo Madueño e
Mª Luz Rodríguez, que che-
gan da man da escultora e
pintora Mª Luz Rodríguez,
coma embaixada cultural e
solidária, nun momento no
que a actualidade do país aus-
tral narra coa palabra crise,
para que vexamos a outra re-
alidade, a da creatividade do
seu cinema, literatura e arte.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ARQUIVO
JOSÉ Mª MASSÓ
Fotografías históricas so-

bre as conservas, as con-
serveiras, a pesca e a vida
no Morrazo que se poden
ollar, até marzo, no Museo
Massó.

Cangas Cangas 
■ EXPOSICIÓNS 

MARIA ALONSO
Esta artista presenta, duran-
te estes días, as súas obras
pictóricas na Casa da Bola. 

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL CASAL
Galeguista, editor, político.
Comezou moi novo a traba-
llar a prol da nosa cultura,
fundamentalmente na pro-
moción do libro galego a
través da Editorial Lar, pa-
sando os mellores días nas
súas imprentas, acompaña-
do de almas firmes, coma
el, no mesmo ideal. A Edi-
torial Nós foi a coroa do
seu labor de entrega ao pa-
ís. Del dixo Otero Pedrayo:
“Casal, rexo, ledo, optimis-
ta, esparexeu a mans cheas
a graza e a forza dunha no-
va literatura sobre o mun-
do”, e Castelao, tan admira-
dor seu, chegou a afirmar:
“Casal, por Galiza, fixo
máis que todos nós”. Esta
mostra biográfica e biblio-
gráfica poderá ollarse na
sala temporal do Museo
Histórico de Sargadelos até
fin de xaneiro, de 10:30 a
14 e de 15:30 a 18 h.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

MIGUELANXO PRADO
1992-2003
Completo repaso ao traba-
llo do recoñecido autor de
banda deseñada e ilustrador
realizado na última década,
que podemos visitar no
Quiosque Afonso até o 25
de xaneiro.

SINFONÍA
Este é o título da mostra que
a artista visual Sabela Baña
ten, até o xoves 29, na Bi-
blioteca Gonzalez Garcés.

FOTOXORNALISMO
Esta mostra permanecerá
no Casino Atlantico até o
14 de xaneiro. 

SÓ ISABEL..., SÓ ELA
As fotografías de Alexan-

der Castro pódense ver,
até o 31 de xaneiro, na Es-
cola de Imaxe e Son. 

GRAVADOS
Mostra colectiva organiza-
da pola galería de Papel até
o vindeiro 17 de xaneiro. 

JORGE OTEIZA
Algunhas pezas do recente-
mente finado escultor bas-
co estarán no MACUF até o
18 de xaneiro.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Até o 29 de febreiro, pode-
remos gozar coas fotografí-
as aereas de Xurxo Lobato
na sala da Fundación Caixa
Galicia.

XAIME CABANAS
2003 é a mostra de pinturas
deste artista que se poden vi-
sitar na galería Ana Vilaseco.

Mª LUISA
DE ORLEÁNS
Unha raíña efémera com-
plementa o título desta ex-
posición do Museo de Belas
Artes. Composta por unha
selección de pinturas, debu-
xos, gravados, esculturas,
obxectos de artes aplicadas
e libros ilustrados, parte
desta personaxe para mos-
trar o papel que a historia
reservou ás princesas das
cortes europeas dentro da
política internacional e as
alianzas dinásticas, a rela-
ción entre arte e ideoloxía

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A sala de exposicións do Pavi-
llón Central da Facultade de Ve-
terinaria de Lugo acolle, até o 30
de xaneiro, unha exposición so-
bre a transición española. Para
contar aqueles tempos, a mostra

escolle os adhesivos: a arte, a
mensaxe, a importancia da pu-
blicidade e propaganda nuns
tempos nos que no Estado espa-
ñol se comezaba a facer política
a través da imaxe.♦

Historia dos adhesivosHistoria dos adhesivos
O O TTrinquerinque

O coñecido grupo de música tradi-
cional emprende unha xira polo
país que os levará o sábado 10 ao
Auditório de CANGAS; o mércores
14 actúan na sala Miudiño de OU-

RENSE; o xoves 15 están na sala
Nasa de SANTIAGO; o venres 16
na sala Sete Mares de VIGO e o
venres 23 presentarán o seu direc-
to no Clavicémbalo de LUGO.♦

Os CempésOs Cempés
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☞ O DETECTIVE
CANTANTE. Un escri-

tor de novelas negras vítima
dos seus delirios trata de curar-
se nun hospital mentres con-
funde a realidade coas súas
propias obras. Comedia.

☞ UN CONTO DE NA-
DAL. Un dominicano e

a súa muller cumpren o sono
americano e teñen unha vida
luxosa, aínda que sexa venden-
do drogas. Pero esta actividade
ten os seus propios riscos.

☞ TODO O DEMAIS.
Un escritor de humor ten

difíciles relacións coas mulleres
e na actualidade apenas ten se-
xo coa súa compañeira. Come-
dia de Woody Allen que insiste
na psicanálise e a creación.

☞ OS IMPOSTORES.
Un estafador profesional

descobre que ten unha filla
adolescente. Ao coñecela, co-
mo xogo, ensínalle algúns dos
seus trucos, ao tempo que el e
o seu socio preparan un calote
por gran cantidade de cartos.

☞ TIME LINE. Uns ar-
queólogos escavan nun

castelo francés do século XIV
e descobren cómo viaxar no
tempo a esa época. Cando o
fan, atoparanse no medio da
Guerra dos Cen Anos.

☞ GOOD BYE LENIN.
Días antes da caída do

Muro de Berlín unha muller,
de profundas conviccións co-
munistas, entra en coma e, me-
ses despois, ao espertar a súa
familia ten que manter a fic-
ción de que nada cambiou para
evitar sobresaltala.

☞ MASTER AND
COMMANDER. Para

evitar que a chegada ao Pací-
fico incline a guerra en favor
de Napoleón, en 1805 un na-
vío de guerra inglés persegue
polo Atlántico a un barco cor-
sario francés máis rápido e
mellor armado.

☞ MATRIX REVO-
LUTIONS. Nesta ter-

ceira entrega as máquinas
ameazan seriamente Sión e
están a piques de entrar, de
modo que deben organizar a
defensa mentres Neo vai á
cidade das máquinas a nego-
ciar a paz.

☞ DOGVILLE. Grace
(Nicole Kidman) chega

a Dogville, pequeno lugar nas
Montañas Rochosas, fuxindo
dunha gavela de gángsters.
Alí terá tempo de coñecer a
verdadeira pasta do ser huma-
no. Fábula sobre a moral de
Lars Von Trier, que finiquita o
Dogma 95.

☞ HEROE. Hai dous mil
anos, cando na China

había sete reinos que se facían
a guerra, chega ao pazo real
dun deles un home coas espa-
das dos tres perores asasinos
do reino, que pretendían matar
ao rei. Entón, o seu executor,
cóntalle ao rei cómo rematou
con eles.

☞ AS MULLERES DE
VERDADE TEÑEN

CURVAS. Patricia Cardoso di-
rixe esta película ambientada
entre a comunidade hispana de
California. Retrato realista. A
moda vista desde os talleres
subcontratados e a muller vista
desde un físico abundante. Bo-
as intencións. Recomendábel
para as secretarías da muller
dos sindicatos e para adolescen-
tes con nais moi retrógradas.

☞ A MANCHA HUMA-
NA. Un prestixioso pro-

fesor é despedido por un co-
mentario considerado racista.
Nese momento falece a súa do-
na e coñece a unha muller con
moitos problemas á que lle irá
revelando a historia da súa es-
cura vida.

☞ BUFFALO SOL-
DIERS. Até a chegada

dun novo sarxento da vella
escola, a corrupción é xene-
ralizada nunha compañía de
soldados americanos destaca-
dos nunha base da Alemaña
dos últimos momentos do
muro.

☞ A PELOTA VASCA.
O polémico filme docu-

mental de Medem xustifica as
espectativas creadas. Para en-
tender mellor o País Vasco. 

☞ O SEGREDO DE
JOE GOULD. Nos

anos corenta un xornalista do
New Yorker escribe sobre a vi-
da dun vagamundo intelixente
que está a redactar unha histo-
ria oral do mundo. Baseada en
dous relatos de Joseph Mit-
chell. Orixinal.♦

CarCarteleirateleira

Despois da exitosa, e polémica, xi-
ra conxunta con Manu Chao, que
reuníu o pasado mes de agosto a
máis de 15.000 persoas no parque
de Castrelos de Vigo, o polifacéti-
co artista basco volve a Galiza coa
xira komunikazioa tour e unha
potente banda de 12 músicos que
debullarán o seu último traballo
In-komunikazioa, así como os me-
llores temas da época de Kortatu e
Negu Gorriak. Máis de 2 horas de
espectáculo onde se fusiona o jazz,
soul, reggae, ska, funk, hip hop,
rock e folk basco coa enerxía do
punk en euskara. O xoves 8 ás 23
h. (abertura de portas ás 21:30 h.)
estará en SANTIAGO na sala Capi-
tol; e o venres 9 na sala La Burbu-
ja de OURENSE. O prezo da entra-
da é de 10 euros anticipada e de 14
na billeteira.♦

Fermin MuguruzaFermin Muguruza

O máís
internacional

dos
debuxantes

galegos,
Miguelanxo

Prado, fai
un repaso

da súa
obra no

Quiosque
Afonso da
CORUÑA.
Á dereita,
un retrato

de Castelao.



Nº 1.010 ● Do 26 de

durante o Absolutismo, e o
conseguinte uso das decora-
cións. Até o 31 de xaneiro.

■ MÚSICA

MERMAID
A banda de rock tocará o
sábado 17 ás 22:30 no Mar-
di Gras. 

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

ALBERTO CARPO
As súas pinturas pódense
admirar na sala Xosé Rey
Lago até o sábado 17.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL PINHEIRO
Pódese visitar a súa obra

pictórica até o martes 13 no
Ateneo Ferrolán

FELIPE BELLO PIÑEIRO
As súas pinturas reúnense
nista mostra antolóxica que
se pode admirar no C. C.
Torrente Ballester. 

MARÍA MANUELA
Até o 10 de xaneiro pode-
remos ollar, na galería
Sargadelos, a súa mostra
de pintura.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao
público o seu museo, no
que se poden contemplar
esqueletos de diferentes
animais e unha colección
de pegadas e de minerais,
entre outros elementos. O
horario é de 9:30 a 13:30 e
de 16:30 a 20:30, de luns a
venres.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ÁLVARO PRIEGO E
JÚAN M. FERNANDEZ
Estes pintores exhiben o
seu traballo no Museo Pro-
vincial.

XOGUETES ANTIGOS
Interesante mostra que po-
demos visitar no centro
Uxío Novoneyra até o sába-
do 10.

MANUEL VALCÁRCEL
O fotógrafo presenta as sú-
as instantaneas sobre a gue-
rra de Irak na Aula de Cul-
tura de Caixa Galicia.

HISTORIA
DOS ADHESIVOS
A sala de exposicións do
Pavillón Central da Facul-
tade de Veterinaria acolle,
até o 30 de xaneiro, unha
exposición sobre a transi-
ción española. Os adhesi-
vos: a arte, a mensaxe, a
importancia da publicidade
e propaganda nuns tempos
nos que, no Estado español,
se comezaba a facer políti-
ca a través da imaxe.

ÁFRICA
TRADICIÓN SAGRADA
Da man da colección Cartu-
ger, unha das máis impor-
tantes do mundo en arte afri-
cana, preséntanse 90 pezas,
de espectacular beleza, coas
que é posíbel realizar unha
viaxe tan apaixonante como
máxica por África a través
das súas principais etnias:
Dogón, Kuba ou Mossi, en-
tre outras. Trátase de fantás-
ticos traballos que nos per-
miten adentrarnos na súa
cultura, tradicións, mitos e
forma de vida. As obras es-
tán clasificadas por aparta-
dos: maternidades, másca-
ras, arte cortesá, mobiliario,
culto aos antepasados e feti-
ches. No Museo Provincial.

GALIZA VISTA
CON OLLOS DE MOZO
Conxunto de fotografías
que poderemos ver no Mu-
seo Provincial até o 10 de
xaneiro.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JOÃO DA NOVA
Navegante galego ao servi-
zo de Portugal, descubridor
de varias illas atlánticas, fi-
gura pouco recoñecida no
país luso e ignorada na Ga-
liza, que está a ser reivindi-
cada polo investigador
Santiago Prol. A mostra,
sobre a súa vida, poderase
ollar na Biblioteca Munici-
pal Francisco Carballo, de
luns a venres de 16 a 20 h.
As mañás resérvanse para
grupos que poden solicitar
cita no telf. 988 463 001.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL VALERA
Podemos ver as súas escul-

turas na Casa do Concello
até o sábado 10.

NaviaNavia
de Suarnade Suarna
■ EXPOSICIÓNS

A TERRA E OS HOMES
DE WALTER EBELING
Mostra fotográfica no Sa-
lón de Plenos municipal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ALEXANDRE BÓVEDA
Para un mellor coñece-
mento da figura do ilustre
galeguista podemos visitar
até o domingo 11 o Museo
Municipal.

FOTOGRAFÍA NA
CASA DA XUVENTUDE
Bolivia, voluntarios a pro-
yectos recolle o traballo de
Ana García que se exhibe
xunto coa mostra Violen-
cia contra as mulleres: un
obstáculo para o desen-
volvimento.

ENTRE ALGROVE E
PERNAMBUCO
Pinturas de Vidal Souto no
C.C da Deputación. No
mesmo lugar podemos ad-
mirar a mostra Un compro-
miso coa luz do pintor Leo-
nardo Vidal.

LECCIÓNS
DE MEMORIA
Caixa Galicia adica a súa
Aula de Cultura ás fotogra-
fías de Olalla García.  

ALZHEIMER
A Fundación La Caixa or-
ganiza esta mostra de foto-
grafía sobre a enfermedade,
que se poderá visitar até o
10 de xaneiro no Museo
Provincial. 

VICENTE PREGO
Mostra a súa pintura na ga-
lería Marisa Marimón até o
23 de xaneiro. 

BUCIÑOS
As súas esculturas estarán
na aula de cultura Caixano-
va até o 17 de xaneiro.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

ANJÉ,
A LENDA DO PIRINEO
Película para escolares que
destaca os valores do ecolo-
xismo e a defensa das tradi-

cións, que se proxectará o
luns 19, mercores 21 e xo-
ves 22 ás 10 e 12 h. no tea-
tro Principal.

■ EXPOSICIÓNS

JOAQUÍN BALSA
Poderemos gozar coa súa
pintura até o venres 30 na
galería Mac Arte.

CRISTINO MALLO
Caixanova organiza visitas
guiadas para escolares a es-
ta mostra do recoñecido es-
cultor galego, que a través
de volumes rotundos pero
amabeis expresa á ledicia, a
exultancia da vida, o lúdico
e a tenrura como esencia da
forma. Até o 10 de xaneiro
na Sala de Exposicións da
entidade. 

BIBIANO
OSORIO TAFALL
O alcalde pontevedrés na II
República é obxeto dunha
homenaxe no Pazo de Mu-
gartegui. Nesta mostra po-
deremos ollar a documenta-
ción sobre o seus estudos
da pataca e o millo, á par de
Cruz Gallastegui na Misión
Biolóxica, ou sobre a pro-
dución pesqueira nas rías,
xunto coa documentación
política, álbumes persoais,
saga familiar, etc.

FOTOPRES 03
As obra do prestixioxo con-
curso fotográfico estarán
no Pazo da Cultura até o 11
de xaneiro.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
mostra no Café Moderno os
seus fondos corresponden-
tes a Urbano lugrís. Até o 24
de xaneiro, poderemos ollar
25 cadros nos que “a auga e
soño celebran unha alianza
orixinaria na que a pintura
semella brotar dunha fonte
de ensoñación oceánica”, en
palabras de Antón Patiño.

■ TEATRO

TARTARÍN
Dentro das actividades para
escolares de Caixanova,
Teatro Teloncillo represen-
ta as aventuras deste perso-
naxe cazador de leóns e he-
roe para o seu pobo, do
luns 12 ao xoves 15 ás 10 e
12 h. no Principal.

Rois Rois 
■ EXPOSICIÓNS 

PRESTIGE
Mostra sobre a catástrofe

provocada polo accidente
do petroleiro que podemos
contemplar, até o 8 de xa-
neiro, no Salón de Plenos
do concello.

Sada Sada 
■ EXPOSICIÓNS 

MANUEL SUÁREZ
Oleos e plumillas deste ar-
tista na Casa da Cultura
Pintor Llorens até final de
xaneiro. No mesmo lugar
podemos contemplar a
mostra de fotos antigas O
mar de Sada. 

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

10 + 1
MIRADAS SINGULARES
Mostra fotográfica colecti-
va na galería Sargadelos.

CHEMA MADOZ
O recente Premio Nacional
de Fotografía, inventor,
transgresor, produtor de
signos arrebatadores, esta-
beleceu no seu traballo to-
do un rastreo dos procesos
de representación a partir
dunha particular explora-
ción de toda a gama da ar-
bitrariedade nunha posíbel
iconografía do obxeto co-
tián. O madrileño exporá a
súa obra máis recente, na
galería Trinta, até o 20 de
xaneiro.

SILVERIO RIVAS
A verticalidade das árbores
é o título baixo o que acolle
as súas esculturas na galería
Sargadelos.

CONSTRUCIÓN
DESTRUCIÓN
As obras de Ana de Matos
poden ollarse na galería C5
até o 23 de xaneiro.

LIBRO DE ARTISTA
Colectiva de arte contem-
poránea na Fundación Gra-
nell.

VIK MUNIZ
Despois dos actos de con-
memoración do seu X ani-
versario, o CGAC continúa
a actividade cunha mostra
fotográfica deste artista. A
partir diste día, tamén, po-
deremos admirar os debu-
xos de Marcel van Eeden
que, con rotulador e lapis
“negro”, reproduce coida-
dosamente imaxes e fotos
extraidas de vellos libros e
revistas de época de entre
os anos 20 e 65, mediante
un proceso que é definido
polo posmodernismo como
“apropiación”.

CÀNTIC DEL SOL
Poderemos admirar esta
mostra de obras de Joán
Miró até o 31 de xaneiro na
sede da Fundación Caixa
Galicia

XOSÉ L. DE DIOS
Ten unha mostra da súa
pintura na galería José Lo-
renzo, onde poderemos co-
ñecela até o 11 de xaneiro.
En verbas de Miguel A. Cu-
ña, “istes lenzos son a olla-
da dun pícaro que rompía a
zapatazos a lámina de auga
das pucharcas e degoiraba
por subir polas toscas esca-
das do inmenso palleiro”.

CURRUNCHOS
DO VASTO TEMPO
Conxunto de fotografías en
blanco e negro sobre papel
gravado, emulsións sobre
papel de acuarela, aluminio
ou madeira do artista mon-
fortino Carlos Martínez
Casanova, na mostra arte-
llada pola galería José Lo-
renzo que poderemos ver
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Nesta obra de John Murrell di-
rixida por José Pascual e pro-
tagonizada polos coñecidos ac-
tores Charo López e Emilio
Gutiérrez Caba, nárranse os
últimos días da gran actriz
francesa que, retirada na súa
mansión do campo, pasa revis-
ta co seu secretario Georges
Pitou aos acontecementos da
súa vida. O xoves 8 preséntase

ás 20:30 h. no auditorio muni-
cipal Gustavo Freire de LUGO;
o venres 9 e sábado 10 ás 20:30
h. escenifícase en VIGO no
C.C. Caixanova; o domingo 11
visita VILAGARCÍA ás 21 h. no
Auditorio Municipal; para re-
matar a xira o luns 12 ás 21 h.
no teatro Principal de PONTE-
VEDRA. Máis información en
www.caixanova.es ♦

Las memorias de Sarah BernhardtLas memorias de Sarah Bernhardt

O Centro Dramático Galego
continúa coa representación des-
ta adaptación da obra do autor la-
tino Plauto, con textos en galego
de Celso Parada. Ademais das
peripecias da parásita Gurgullo e
demais personaxes do retábulo
plautino, tamén están presentes o

circo, cabaré, music-hall, e a tra-
dición da comedia moderna, cun-
ha proposta estética “naif”. Esta-
rán o venres 9 e sábado 10 ás
20:30 no teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA; o venres 16 e sábado
17 ás 20:30 h. no C.C. Caixano-
va de VIGO.♦

AA Comedia do GurgulloComedia do Gurgullo

A transición
política a

través das
pegatinas

pódese ollar
no Pavillón
Central da

Facultade de
Veterinaria

de LUGO.

No Museo
Municipal de
OURENSE
podemos
ollar unha
exposición
sobre
Alexandre
Bóveda.



Nº 1.010 ● Do 26 de

na sala de exposicións do
hotel Porta do Camiño até
o 18 de xaneiro.

FOTOGRAFÍA
NA GALIZA NO S. XIX
Pódese admirar esta mostra
no Pazo de Fonseca e na
Igrexa da Universidade até
o o 11 de xaneiro.

III PREMIO AUDITORIO
DE GALICIA
...para xoves artistas, que
poderemos ollar na sala ‘I.
Díaz Pardo’ do Auditorio
de Galicia até o 1 de febrei-
ro de 10 a 14 e 16 a 19 h.

46 FRAGMENTOS
INSTALADOS
Instalación poética de Pa-
blo Canedo, na Fundación
Granell.

XURXO ORO CLARO
A galería Espacio 48 alber-
ga a súa pintura e escultura
con pezas de gran formato.
Até o 9 de xaneiro.

■ MÚSICA

CONCERTO
DE ANINOVO
A Strauss Festival Orches-
tra toca o venres 9 ás 21 h.
no Auditorio de Galiza

SAMESUGAS &
HIGH SIERRAS
Grupos de rock, os primei-
ros de Santiago e os segun-
dos de Vigo, que o sábado
10 estarán na Casa do Pa-
tín a partir das 23 h. para
presentar os seus novos
discos: Samesugas co vini-
lo 10” titulado Machine in
your Brain, e High Sierras
o 12” LP/CD de título ho-
mónimo. A festa continua-
rá até altas horas da ma-
drugada disfrutando do
mellor rock&roll dado que
un feixe de pinchadiscos
de distintos puntos do país
veñen cos seus discos máis
prezados para facernos
bailar até derrengarnos.
Entrada anticipada (5 eu-
ros) no Bar Tolo, Reixa, e
Bolengo Pop; na billeteira
costará 6.

CRACKER
Grupo rocqueiro dos EE
UU que tocarán, xunto cos
australianos de You Am I,
o sábado 24 a partir das 23
horas na sala Capitol.

■ TEATRO

VENTO MAREIRO
(SABOR AMAR)
Avelino Gonzalez e Cara-
muxo representan, no tea-
tro Galán, este espectáculo
músico-vocal que conta
historias que teñen en co-
mún o mar, trenzando un
show bailábel a medio ca-
miño entre unha sesión de
contacontos e unha sesión
vermouth. Actuarán o xo-
ves 22, venres 23 e sábado
24 ás 22 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

VII
COLECTIVA DE NADAL
A galería de arte Trisquel e
Medulio organiza un ano
máis esta mostra na que
participan máis de 30 artis-
tas. Até o 17 de xaneiro.

VVigoigo
■ ACTOS

DERRADEIRA
ESCOLMA FERIDA
Este libro inédito de Ma-
nuel Lueiro Rey, prepara-
do polo profesor Ramón
Nicolás e editado por Xe-
rais, será presentado por

Xesús Alonso Montero,
Manuel Bragado, Fran-
cisco Castro e o próprio
Ramón Nicolás o xoves 15
ás 20 h. na Casa do Libro.
No mesmo lugar a Aso-
ciación de Escritores en
Lingua Galega organiza un
recital poético a cargo de
Marga do Val, o venres 16
ás 20 h; e o martes 20 á
mesma hora o escritor e in-
vestigador Alfonso Philli-
pot pronunciará unha con-
ferencia sobre A orixe gale-
ga de Cristobal Colón e
presentará o seu libro, no
que demostra que o almi-
rante que chegou a América
era de orixe galega.

AUDIVISUAL SOBRE
O FERROCARRIL
A Agrupación Fotográfica
Galega organiza esta pro-

xección no seu local (Uru-
guai 17, entrechán) este
venres 9 a partir das 20:30.
O autor das fotografías é
Miguel Ángel López e a
montaxe compártea con
José Comesaña.

■ CINEMA

CICLO
CESÁREO GONZÁLEZ
Dentro desta homenaxe ao
produtor vigués, o martes
13 proxéctase El Batallón
de las Sombras (1956),
dirixida por Manuel Mur
Oti; o mércores 14 a fita
de Rafael J. Salvia, El
Pórtico de la Gloria
(1953); e o xoves 15 Calle
Mayor (1956) do director
Juán Antonio Bardem,
ás 20:30 h. no Centro Cul-
tural Caixanova.

CICLO DE FANTASÍA E
CIENCIA-FICCIÓN
O Colectivo Nemo continúa
coa proxección dunha serie
de adaptacións da banda de-
señada. Desta vez podere-
mos ver Flash Gordon
(1980), dirixida por Mike
Hodges, o xoves 15 ás
21:30 h. no café Uf.  Máis
información en www.colec-
tivonemo.tk

■ EXPOSICIÓNS

SANTIAGO JORGE
O artista canário afincado na
cidade olívica exhibe os seus
cadros até o mércores 14 na
Casa do Libro, para darlle
paso, o xoves 15, á pintora
Cristina Castiñeira.

COLECTIVA DE NADAL
A galeria Dua2 exhibe até
final de xaneiro un intere-
sante conxunto de pintura,
escultura e gravado

ANXO CABADA
A sala Modigliani acolle o
traballo deste fotógrafo até
o sábado 10.

TINTAS GALEGAS
As serigrafías de Álvaro
Álvarez Blázquez mós-
transe na Casa das Artes até
o 8 de febreiro.

MANUEL CAMIÑA
Apintura deste artista pódese
ver no Café Bicerre ( Irman-
diños, 11) até o venres 30.

PREMIOS FAD DE
ARQUITECTURA E
INTERIORISMO 2003 
Poderemos contemplar as
16 obras gañadoras, así co-
mo as finalistas deste reco-
ñecido certame, no que par-
ticipan os mellores traba-
llos realizados por arquitec-
tos do Estado neste ano. Na
sede viguesa do COAG até
o domingo 11 de xaneiro. 

CONSUME ATÉ MORRER
Mostra de contrapublicida-
de, organizada polo Foro
Social Galicia, na Cova dos
Ratos (Romil 3).

PÉREZ PORTO
O ceramista mostra o seu
traballo, até o 12 de xanei-
ro, na galería Sargadelos.

A TRAVÉS DA FIESTRA
Mostra fotográfica do
alumnado do Centro de En-
sino Permanente de Adul-
tos (Marqués de Valterra 8)
que poderemos ollar, no
propio centro, de 17 a 21 h.
até finais de xaneiro.

IAGO RIERA
O pintor e deseñador gráfico
presenta os seus collages no
café Uf até o 15 de xaneiro.

PLÁSTICA GALEGA
Mostra colectiva con obras
de Guillermo A. Monroy,
Moncho Borrajo, Luís Ca-
runcho, A. Cifuentes, M.
Coia, R. Conde, Freijeiro,
García Rivas, Antón Go-
yanes, X. Magalhaes, San-
tigo Montes, P. Solveira ou
Mingos Teixeira, na galería
Chroma até o 10 de xaneiro.

BERTA CÁCCAMO
As pinturas da coñecida ar-
tista exhíbense na galería

VGO até o 12 de xaneiro.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As obras do prestixioso
premio de fotografía da na-
tureza, recoñecido como o
máis importante do mundo,
organizado pola BBC Wild-
life Magazine e o Museo de
Historia Natural de Lon-
don, estarán expostas, até o
18 de xaneiro, na sala de
exposicións III do C.C.
Caixanova.

L´ATELIER DE
MONTPARNASSE
Froito da colaboración entre
Caixanova e o Museu Mont-
parnasse de París, a partir do
vindeiro xoves 18, as obras
de artistas como Matisse,
Leger, Picasso, Modigliani,
Delauny ou Picabia, entre
outros representantes de
principios do século XX
–cando estouran os grandes
criadores do cubismo, sén-
tanse as bases da abstracción,
practícanse as irreverencias
dadás e se dá o paso aos so-
ños do surrealismo– poderé-
molas ollar no C.C. Caixa-
nova até o 22 de febreiro.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
Mostra permanente de 120

VII CONCURSO DE CARTEIS
DO ENTROIDO
Organizado polo Concello de
Cangas para a difusión do progra-
ma do Entroido 2004, no que pode
participar toda persoa física ou xu-
rídica, con cantas obras desexe,
orixinais, inéditas e non premiadas
nen publicadas anteriormente. Os
orixinais, de tamaño DIN A-3 en
branco e negro ou cor, deben in-
cluir necesariamente os textos En-
troido 2004 e Concello de Cangas,
e remitiranse, antes do 30 de xa-
neiro, ao Centro Municipal de Be-
nestar Social, Avd. Ourense 46 -
36940 de Cangas, nun sobre pecho
no que se incluirá o cartel cunha
lenda no reverso que así mesmo
servirá para identificalo cos datos
persoais do autor/a, enderezo e te-
léfono. O traballo gañador leva-
rase 400 euros e así mesmo esta-
blécense 3 accesits de 60 euros pa-

ra escolares menores de 18 anos.

II CERTAME DE CREACIÓN
COREOGRÁFICA DE GALIZA
Poderán participar todas aquelas
coreografías orixinais ou estreadas
no ano 2003 e 2004, que non foran
premiadas en ningún concurso na-
cional ou internacional, e interpre-
tadas por un mínimo de tres baila-
ríns e un máximo de seis. A dura-
ción da obra non poderá exceder de
quince minutos. Os participantes
deberán enviar un vídeo VHS coa
gravación da coreografía (sen cor-
tes e en plano xeral fixo), coa totali-
dade dos seus intérpretes, en roupa
de ensaio e sen efectos de luz antes
do 1 de marzo. Os traballos selec-
cionados presentaranse no Salón
Teatro de Santiago de Compostela
o 16 de abril, onde o xurado fallará
os premios. Xunto coa fita de video
deberán remitir unha ficha co nome

do coreógrafo, enderezo e teléfono,
título da coreografía e da música e
nome do compositor, deseñadores
de luz e son, nomes dos bailaríns,
duración da obra e se foi estreada
con anterioridade e cando. Os vide-
os mandaranse ao Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais sito
no Pavillón de Galiza, San Lázaro
s/n - 15703 - Santiago de Compos-
tela. Máis información no teléfono
981 577 126.

XIII PREMIO DE
NARRACIÓNS BREVES
MANUEL MURGUÍA
O Concello de Arteixo convoca
este certame, de carácter anual, no
que poden participar aqueles auto-
res que o desexen cun único rela-
to, orixinal e inédito, de temática
libre e escrito en lingua galega. Os
traballos, dunha extensión mínima
de 15 folios e un máximo de 30

mecanografados a duplo espazo e
por unha soa cara, enviaranse por
cuadriplicado e só co título e un
lema nun sobre pecho no que se
aportará o título, lema, nome, en-
derezo, teléfono e currículo do au-
tor antes do 1 de marzo, ao Conce-
llo de Arteixo, praza Alcalde R.
Dopico, nº 1 - 15142.

CURSOS DA MÁXIMO GORKI
A asociación de solidariedade en-
tre os pobos viguesa Máximo Gor-
ki reanuda as súas actividades cul-
turais a partir do 7 de xaneiro: Co-
ral Polifónica mixta, dirixida por
César Lorenzo; Clases de Ruso (e
Castelán para rusos) pola filóloga
Graciela Medvedeva; Clases de
Xadrez polo mestre internacional
Daniel Rivera Kuzawka. Máis in-
formación no telf. 986 224 457 de
5 a 7 do serán ou na rúa República
da Arxentina 17, 2º esqu.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
11

1 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

9 
ao

 1
4 

de
 x

an
ei

ro
 d

e 
20

04

O cantautor madrileño
ven de autoeditar o seu
cuarto traballo, Ka-
mikazes enamorados,
cargado dse emocións e
sentimentos, cancións
honestas, ritmos suaves
e susurros da vida. Es-
tará o xoves 22 ás
22:30 no Sete Mares de
VIGO; o venres 23 ás

23 h. na sala Capitol de
SANTIAGO; e o sábado
24 ás 23 h. no Clavi-
cémbalo de LUGO. Ven-
da anticipada de entra-
das (10 euros) en Ele-
pé, Columna e Sete Ma-
res en Vigo; Gong, Tipo
e café Quintana en San-
tiago; e Skoita e Clavi-
cémbalo de Lugo.♦

Quique GonzálezQuique González

Este
domingo 11
remata, no

Pazo de
Fonseca de
SANTIAGO,

a mostra de
fotografía
da Galiza
do século

XIX.
Á dereita,

Emilia Pardo
Bazán

retratada
por

Lanelongue.

Os
roqueiros
de Vigo
High Sierra
e os de
Santiago,
Samesugas
(abaixo),
tocan na
Casa do
Patín de
SANTIAGO o
sábado 10.
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obras na que se ofrece unha
visión clara e amena da evo-
lución das distintas tenden-
cias artísticas desenvolvidas
en Galiza desde o século
XIX até a actualidade. Obras
de Castelao, Lugrís, Gra-
nell, Maruxa Mallo, Masi-
de, Colmeiro, Laxeiro, Se-
oane, Buciños, Sucasas ou
o grupo Atlántica entre ou-
tros, pódense contemplar no
Centro Social Caixanova de
luns a venres de 18 a 21:30
h. e os sábados, domingos e
festivos de 12 a 14 e de 18 a
21:30 h. Máis información
en www.coleccioncaixano-
va.com.

OLLADAS OCEÁNICAS
Máis de 40 artistas na-
cionais e internacionais
participan nesta mostra que
ten o mar como fío condu-
tor. Antón Patiño, Isaac
Pérez, Mª Ruido, Montse
Rego, Longina, Francisco
Leiro, Carlos Rial, Coca
Rivas, entre outros, harmo-
nizarán diferentes discursos
sobre o mar. A heteroxenei-
dade dos artistas permíte-
nos ollar a variedade da
criatividade dos últimos 20
anos, empregando todo tipo
de soportes. Até o 18 de xa-
neiro no Museo do Mar.

BIZARR@S
Sexta e derradeira mostra
da serie Malas Artes 03 que
poderemos ollar na Sala
dos Peiraos até o 11 de xa-
neiro. Desta volta é o mun-
do do xénero e a identidade
sexual o que nos trae as
obras de Fran Miguéns
Ferro, Camino Vidales,
Álex Mene, Rebeca López
Cierto, Félix Fernández e
Carlos Latorre. Malas Ar-
tes tamén se pode ollar en
www.vigo.org/malasartes.

ISAAC PÉREZ VICENTE
Poderemos ollar as súa pin-
tura na galería Ad hoc até o
15 de xaneiro.

OUTRAS ALTERNATIVAS
Novas experiencias visuais
en Portugal, no MARCO até
o 25 de xaneiro. Mostra co-
lectiva cun fío condutor xeo-
gráfico: é a primeira dunha
nova promoción de vinte

creadores portugueses, na-
dos na década dos setenta.
Artistas que teñen aberto un
espazo na escena interna-
cional, con participacións en
bienais e exposicións. Seten-
ta e sete obras multiciscipli-
nares: fotografía, escultura,
videoproxección, instala-
cións, debuxos, murais e in-
tervencións que, nalgúns ca-
sos, exceden os límites do
espazo e abarcan até o vestí-
bulo do museo ou que, nou-
tros casos, son obras espe-
cialmente creadas para esta
mostra. Máis información en
www.marcovigo.com. 

CÉSAR PORTELA
O MARCO expón unha es-
colma das obras do arquitec-
to até o 11 de xaneiro. Un iti-
nerario por toda a súa obra,
desde os primeiros traballos,
como as paradigmáticas vi-
vendas dos ziganos de Pon-
tevedra; a ponte “Azuma” no
Xapón; o proxecto do bloque
número 14 do Malecón de
La Habana; ou a Estación de
Autobuses de Córdoba, até
chegar aos seus últimos pro-
xectos na Galiza: o Verbum-
Casa das Palabras e o Museo
do Mar de Galiza, en Vigo; o
cemiterio de Fisterra na Co-
ruña; ou o futuro Pazo de
Congresos de Vigo. 

■ MÚSICA

FITO & FITIPALDIS
A coñecida banda de rock
encabezada polo ex Platero
y Tú presenta o seu último
traballo discográfico Lo
más lejos, a tu lado na sala
Nova Olimpia o xoves 8 ás
22: 30 h.

HABLANDO EN PLATA
O grupo malagueño de hip
hop tocará na Iguana o ven-
res 9 a partir das 00:30. En-
tradas á venda en Discos LP,
Tipo e Urban Z (en Santiago
en Fat Fly) por 8 euros; na
billeteira costará 10. O grupo
presenta o seu novo LP Su-
pervillanos de alquiler, sons
oscuros que te farán tremer
baixo un forte cheiro a ego-
trip mesturado co amargo sa-
bor do medo. O disco contén
o videoclip do tema Reyes
del Horrorcore, dirixido por
Emilio Schargorodsky.

JAKE AL REY & RIF 
Jake al Rey é un grupo de
hard-core, RIF de punk, e
darán un concerto o sába-
do 10 ás 22 horas na Cova
dos Ratos (Romil 3). En-
trada 2 euros.

MERMAID
Abanda de rock tocará o ven-
res 16 ás 00:30 na Iguana.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Yan
Pascal Tortelier e con Ge-
rard Cause á viola e Giovan-
ni Fabris no violín, toca o
venres 23 no C.C. Caixanova.

■ TEATRO

A LOCA MOTORA
Actividade para crianzas
que se desenvólvese dentro
do programa ¿Xogas? En

galego podemos, o sábado
10 ás 11 h. na Biblioteca
Pública Central. 

DANZA MACABRA
O mércores 21 e xoves 22 a
compañía Metrópolis repre-
sentará esta obra de August
Strindberg, nunha versión de
Francisco Melgares con Jo-
sé Sacristán, Mercedes
Samprieto e Juán Gea no
escenario da C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

OS NENOS DA GUERRA
Podemos ver as fotos de
Gervasio Sanchez no Au-
ditório Municipal.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR REY
Presenta as súas fotografí-
as no Instituto de Estudos
Chairegos.♦

BANDA DE GAITAS XARABAL
www.xarabal.org

Páxina electrónica da banda de gaitas
Xarabal, nacida baixo a dirección de An-
tón Corral en 1984 na Universidade Po-
pular de Vigo, institución da que se des-
vinculou en 2001. O sitio inclúe novas,
historia, información sobre o director,
discografía, repertorio, datos sobre as ac-
tuacións e fotografías.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
11

1 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

9 
ao

 1
4 

de
 x

an
ei

ro
 d

e 
20

04

■ Vendem-se escudos da Galiza de
Castelao em madeira de cedro ou co-
cobolo, com ou sen marco. Qualida-
de. Telf. 699 103 510.

■ Na Coruña polo prezo dun piso
vende-se casa cun baixo, 3 cuartos,
comedor e finca de 900 m2 situada na
estrada de Areas a 7 km de Betanzos.
Chamar ao 986 291 729.

■ Urxen dúas obras de teatro infan-
til que sexan interesantes, unha de 12
e outra de 13 personaxes, para crian-
zas de 2º e 3º ciclo de primaria. Podo
trocar obras, teño moitas. Telf. 986 303
582 ou juanscylla@wanadoo.es.

■ Véndese apartamento en Cela
(Bueu), dous cuartos e un baño, amo-
blado. Telf. 986 322 752.

■ Eskakeo, grupo rock de Ferrolterra,
precisa vocalista. As persoas interesa-
das poden escoitar a nosa maqueta en
www.eskakeo.com e, de vos ir a nosa
música, chamade ao 699 336 270.

■ Portuges hiztunak, portuges es-
lolak edota elkarrizketak elkartrukatu-
ko lituzke Euskarazko eskolak hartu
eta elkarrizketetan parte hartzeagatik.
Telefonoa: 645 207 868 (Xavier) E-
posta: xavier@kaixo.com.

■ O organismo popular anti-repre-
sivo Ceivar envia a todas as pesso-
as e colectivos interessados os seus
informes anti-repressivos periódicos.
Pomos  a disposiçom o correio de-
nuncia@ceivar.org para aquela infor-
maçom, contrastada, sobre a repres-
som espanhola na Galiza. Página
electrónica www.ceivar.org; correio
ceivar@ceivar.org; telf. 679 533 749.

■ Casa de turismo rural en Ponte-
caldelas, con capacidade para 8 per-
soas, alúgase enteira para fins de se-
mana ou semanas completas. Máis
información no telf. 606 343 527.

■ Véndese baixo comercial na rúa

Espedrigada (Balaidos) de Vigo, de 65
m2 por 54.000 euros. Telf. 667 357 056.

■ Informática. Aulas particulares:
windows, office, internet e visual ba-
sic. Tlf. 617 784 692.

■ Se buscas recursos educativos e
programas informáticos en xeral,
visita a miña páxina persoal “En gale-
go”: http:www.engalego.tk con centos
de utilidade e aplicacións.

■ Merco violonchelo de segunda
man, en bo estado, tamaño 1/2. telé-
fono ou mensaxe no 630 708 731.

■ Vendemos números atrasados
de Página Abierta, Viento Sur, El
Viejo Topo e outras revistas de temas
sociais. Consulta Libroteca 21: es.ge-
ocities.com/libroteca21/index.html

■ Teño 28 anos e comparto contigo o
interese pola Galiza e o galego. Se es
muller que valora a amizade e as cou-
sas bonitas da vida, desexo que me es-
cribas e así poderás contar cun novo
amigo. Xosé, carriza1@latinmail.com

■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou tempo-
rada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com

■ Véndese piano Wurlitzer, 600 eu-
ros. Telf. 981 573 224, de 21 h. a 22 h.

■ Véndese Enciclopedia Británica.
Ed. Universidade de Chicago 1964.
William Benton, Publisher, INC. 300
euros. Telf. 981 573 224.

■ Fala Ceibe, defensores da lingua
galega no Bierzo está na internet
www.falaceibe.tk. Contacta tamén por
correo ordinairo en Fala Ceibe, apdo.
257, 24400 Ponferrada.

■ Vendo casa con finca en Belesar

(Baiona). Telf. 650 055 942 ou 986
298 177.

■ Fabricazón artesanal de trompa
galaica (berimbau, arpa de boca), vá-
rias tonalidades. Artesán-luthier Iván
Alvite, Bretoña (Lugo). Telf. 982 349
157, 645 155 008.

■ No Valadouro, a peña deportivis-
ta Pardo de Cela organiza viaxes a
Riazor e xestiona a compra de entra-
das. Local social: Bar San Pedro,
Mor-Alfoz. Telf. 982 558 411.

■ Vendo camisetas negras de Nun-
ca Máis coa bandeira galega ou a
vasca; tamén insígnias. Camisetas a
15 euros; insígnias 3. Información no
616 870 908 perguntando por Toni.

■ Libroteca21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e li-
teratura galegas, filoloxía e historia. In-
clúe, tamén, revistas e discos. Cosúl-
tanos en http: //es.geocities.com/libro-
teca21/index.html

■ Urxe venda de mobiliario com-
pleto dunha vivenda. Dous dormito-
rios, un salón, unha sala de estar, un
comedor e unha cociña. Antigos e de
boa calidade. Telf. 986 411 178; pre-
guntar por Ángel.

■ RST, grupo gay-lésbico (Raras So-
mos Todas), buscamos asociacións
para compartir local en Vigo. Telf.
655 996 742.

■ Coidado e compañía de persoas
enfermas, minusválidos e maiores en
Santiago. Telf. 981 503 240 (ás noites).

■ En Vigo, aulas de acordeón, gaita
e guitarra, individuais e colectivas.
Intercambio, criatividade e potenzazón
da música en grupo. Telf. 986 415 666.

■ Para non ter que emigrar ás Cana-
rias, busco traballo na Galiza: re-
partidor, peón, vendedor... calquer
cousa. Manuel 616 354 911.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Este
domingo 11

remata a
mostra

Bizarr@s da
serie Malas

Artes que se
encontra na

Sala dos
Peiraos de

VIGO.
Na imaxe,
unha obra
de Camino

Vidales.

Danza
macabra,
protagoniza
da por José
Sacristán,
Mercedes
Sampietro e
Juán Gea
será
representada
o mércores
21 e xoves
22 no CC
Caixanova
de VIGO.

Memorial
do infortunio

FRANCISCO CASTRO

A muller
mariña

X.L. MARTÍNEZ PEREIRO

A canción
de Salvora

ANTÓN RIVEIRO COELLO

RELATOS HISTÓRICOS                   A NOSA TERRA



H. VIXANDE
Poeta, narradora e xornalis-
ta, Lupe Gómez vén de ga-
ñar o premio Johan Carba-
lleira na sección de poesía coa
obra O útero dos cabalos, un
libro que fai referencia ao se-
xo, que xunto coa aldea cen-
tra o seu traballo literario.

Para ser de aldea, hai que distin-
guir mellor entre cabalos e eguas.

Na miña aldea non había moi-
tos cabalos. De todos xeitos, a con-
fusión é intencionada, mesturo os
dous xéneros, masculino e femini-
no, porque senón sería moi aburri-
do, como é aburrido o mundo.

E por que ese constante re-
curso ao sexo?

Paréceme importante. É unha
pulsión primitiva no ser humano,
moi primixenia, moi animal. É a
nosa identidade, o que somos.
Interésame esa palabra, interésa-
me a vida.

A min, como recurso, o sexo
non me escandaliza. Non me
interesa a vida?

O sexo está moi mal tratado,
fálase del, pero non de forma na-
tural. Trato de abordalo desde a
idea de que é parte do ser huma-
no, de que é o verdadeiro. Ade-
mais, non escribo para escandali-
zar, escribo o que se me ocorre, o
que me vén á cabeza. O de es-
candalizar vén despois.

E o de escribir poesía, serve
para vivir? Ou os poetas viven
do aire?

Non sei de que vivimos, pe-
ro non do aire. Desde logo a
poesía non serve para vivir,
economicamente digo, pero si
para vivir emocionalmente e
eu non concibo a vida sen poe-
sía, é a forma que teño de so-
portar a vida. Ao mellor é un de-
fecto dos escritores, pero coido

que o comparte todo o mundo.
En Galiza hai moitos poe-

tas, aínda que Lupe Gómez é
unha das principais voces en-
tre as novas incorporacións.
Parece que aquí os poetas son
como estrelas de rock, que te-
ñen que berrar fronte a tanta
competencia. A vostede gústa-
lle berrar?

Encántame. Son como un be-
rro. É o que busco, pero o meu é
un berro que pronuncio.

E despois de poeta, que se-
rá Lupe Gómez de maior?

Nada, quero seguir a ser poe-
ta. Despois, o que teña que facer
para vivir, fareino. Non quero re-
nunciar á poesía porque sería re-
nunciar a min mesma. Quizais

elixín o xornalismo para iso, pa-
ra procurar unha forma de vida,
aínda que non estea nunha redac-
ción nin nun medio concreto.

Nas súas obras tamén fala
das vacas, do seu avó, pero non
fala mal de ninguén.

Non me interesa. Xa hai moi-
tas sombras na aldea. Prefiro o
positivo, é unha terapia para min
e para quen me len. A vida xa é
moi negativa.

Unha pesimista que escribe
con optimismo.

Eu son moi contraditoria, co-
mo a miña poesía. Non todo na
vida é en branco e negro, hai
moitos matices.

Como ve as cidades unha
persoa que marcha para elas
desde o rural? Porque as cida-
des galegas se cadra son un
chisco abafantes.

A min non me resultan aba-
fantes. Santiago acolleume moi
ben, aquí podo expresarme en ga-
lego, é unha cidade aberta na que
podo verter as miñas palabras, al-
go que non podía facer na aldea.
Aínda que en “Fisteus era un
mundo” víase como atopei pro-
blemas ao marchar á Coruña, non
foi así en Santiago ou en Vigo.

Fisteus era un mundo pare-
ce evocar Memorias dun neno
labrego, un libro que a marcou,
pero, non hai demasiados Bal-
binos na cultura galega?

Eu penso que tratan de escon-
delos. Claro que existen Balbi-
nos, pero non hai que negar a al-
dea, non hai que facer que pareza
ridícula. É importante sacalos á
luz porque os nenos de aldea ago-
ra xa non parecen Balbinos. Podo
parecer folclorizante pero vivín
na aldea e leveina moi dentro.
Negar iso sería ir contra min, ir
contra a nación, ir contra Galiza.
Non hai demasiados Balbinos.♦

Nº 1.111
Do 9 ao 14 de
xaneiro de 2004

Do gramófono, pasando
polo vinilo, até chegar
ao CD, a cualidade da

reprodución musical foi me-
llorando a pasos de sete le-
guas. Hai nada, os máis so-
fisticados presumían de son

hi-fi (alta fidelidade). Hoxe
unha vellocada. Apenas doce
centímetros de plástico en-
durecido en Corea ofrecen
xa tan boa cualidade de audi-
ción como a que pode ter un
vienés de paxareta escoitan-

do en directo o concerto de
Nadal. Mágoa que a técnica
non poda facer nada pola
inspiración, nin pola liberda-
de musical. O acordeón non
fai ao músico. Unha métafo-
ra do noso tempo.♦
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Nacionalismo
FRAN ALONSO

Aconversa con al-
gúns dos meus
amigos cataláns ou

vascos prodúceme por ve-
ces un sentimento encon-
trado. Por unha banda,
compráceme a coinciden-
cia ideolóxica en moitos
aspectos referidos ao na-
cionalismo. Por outra, des-
concértame a discrepancia
en torno a temas como as
políticas sociais. Evidente-
mente, iso ocórreme cos
meus amigos vascos ou
cataláns que militan ideo-
loxicamente na dereita na-
cionalista. Para un galego
resulta chocante escoitar
afirmacións nacionalistas
nunha persoa de dereitas,
igual que resulta estraño
descubrir un nacionalista
con posturas socialmente
reaccionarias (aínda que
os hai, desgraciadamente).
Desde a creación da UPG
na clandestinidade, a cul-
tura do nacionalismo é de-
cididamente de esquerdas. 

Recoñezo que ás veces
me gustaría que existise
unha dereita nacionalista
en Galicia, e non porque
eu sexa de dereitas –que
non o son, evidentemen-
te– senón porque algúns
dos valores que defende o
nacionalismo galego (a
lingua, por exemplo) son
de seu, e en esencia, valo-
res que non teñen por qué
ter adscrición ideolóxica,
merecentes de ser ampara-
dos tamén, e sen prexuí-
zos, por esa dereita que,
de existir, estaría proba-
blemente no poder. 

Pero hoxe por hoxe a
realidade é outra e a Gali-
cia nacionalista é, sen nin-
gún oco para a dúbida, de
esquerdas. E é que real-
mente en Galicia non exis-
te o nacionalismo de derei-
tas; non é tanxible, carno-
so, nin ten consistencia so-
cial. O único que existe son
descabezados sectores ga-
leguistas na resesa dereita
estatal que nos goberna.

Xa que logo, estou
convencido de que a es-
tratexia do nacionalismo
galego debe produndizar
na súa identidade de es-
querdas, ofrecendo unha
mensaxe progresista que
poida asumir un sector
maioritario da poboación
galega, e renunciando a
reivindicar o teórico espa-
cio desa dereita naciona-
lista que, desde hai moití-
simos anos, está borrada
do noso mapa emocional. 

Como nacionalista de
esquerdas alégrome in-
mensamente de que en
Cataluña se producise o
cambio político que per-
mite un goberno de es-
querdas entre un PSOE
catalanista e federalista,
IC, e unha ERC pragmáti-
ca e cun discurso definiti-
vamente progresista e efi-
caz para o nacionalismo.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986 223 101ou mediante o correo electrónico subscripcions@anosaterra.com

Da arte
etnográfica
de Xaquín
Lourenzo

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador,
acabamento da capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

PREZOS ESPECIAIS

PARA EMPRESAS

E INSTITUCIÓNS.

Oferta
de lanzamento para
os nosos subscritores

20 euros. 

Prezo: 25 euros.
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Lupe Gómez
‘Non escribo de sexo para escandalizar’

A. PANARO /Arquivo


